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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                               

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                       

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

απφ ην πξαθηηθφ 13/31-05-2017 Ϋθηαθηεο ζπλεδξηΪζεσο  

ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο Μπθφλνπ 
 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 69/2017        ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Πεξέ παξΪηαζεο/αλαβνιάο  

                                                                        θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο  

                                                                        πξνζθνξψλ πνπ αθνξΪ ζηνλ ειεθηξνληθφ  

                                                                        δηαγσληζκφ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

                                                                        ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ  

                                                                        ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ  

                                                                         Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αμηψηεο» ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

                                                                         ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ  

                                                                         ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

                                                                         ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ» 

 
  
 ηε Μχθνλν θαη ζην Γεκνηηθφ ΚαηΪζηεκα , ζάκεξα ηελ 31

ε
   ηνπ κελφο Μαΐνπ  ηνπ 

Ϋηνπο 2017 , εκΫξα ηεο εβδνκΪδαο ΣεηΪξηε  θαη ψξα 16:30 κ.κ., ζπλειζνχζα ζε Ϋθηαθηε 

ζπλεδξέαζε, ιφγσ θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ, ε Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά , κεηΪ ηελ απφ 30-

05-2017  Ϋγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ απηάο  θ. Κσλζηαληέλνπ Π. ΚνπθΪ, ΓεκΪξρνπ 

Μπθφλνπ , ε νπνέα επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κΫιε απηάο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3852/10 Ϊξζξν 75. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηέα , δειαδά ζε ζχλνιν επηΪ (7) κειψλ βξΫζεθαλ παξφληα   

θαη ηα επηΪ (7) κΫιε:  

 

Παξφληεο:                  Απφληεο: 

1. ΚΟΤΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ                                        (νπδείο) 

2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                         

3. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ                                           

4. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 

5. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ                               

6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ             

             

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο αθνχ δηαπέζησζε φηη ππΪξρεη λφκηκε απαξηέα,  

θάξπμε ηελ Ϋλαξμε ηεο ζπλεδξέαζεο θαη ελεκΫξσζε ηα κΫιε φηη ε ζπλεδξέαζε εέλαη Ϋθηαθηε 

ιφγσ ηερληθψλ δπζρεξεηψλ πνπ εκθαλέζηεθαλ θαηΪ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ πξνκάζεηαο ηξνθέκσλ ζηηο 29-05-2017. 

Ζ Ο.Δ. κεηΪ απφ δηαινγηθά ζπδάηεζε θαη αθνχ Ϋιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζάγεζε ηνπ 

ΠξνΫδξνπ, 

 

Απνθαζίδεη νκόθωλα, 

 

πκθωλεί κε ην επεέγνλ ηεο Ϋθηαθηεο ζπλεδξέαζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλΫθεξε ν 

Πξφεδξνο. 

 

 

ΑΝΑΡΣHΣΕΑ  ΣΟ  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

17PROC006273610 2017-06-01

ΑΔΑ: Ω3ΔΗΩΚΚ-Λ70



2 

 

ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ ν Πξφεδξνο  εηζεγνχκελνο ην 1
ν
 ζΫκα ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο, Ϋζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο ηα παξαθΪησ: 

 
«Με την με αριθμ. 38/2017 απόφαςη τησ ΟΕ εγκρίθηκε η μελζτη και καταρτίςθηκαν οι 
όροι τησ ωσ άνω διακήρυξησ η οποία αναρτήθηκε ςτο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  
17PROC006127301 2017-05-02.  Σφμφωνα με τθν ωσ άνω  διακιρυξθ ορίςκθκε ωσ 
καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορών θ 29-5-2017 και ώρα 23:00  
 
Επειδή  κατά την  ωσ άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορϊν 
διαπιςτϊθηκε τόςο εκ μζρουσ υποψηφίων  ςυμμετεχόντων  όςο και εκ μζρουσ του ΕΣΗΔΗΣ  
(ςφμφωνα και με το από 29-5-2017  email  αρμοδίου υπαλλήλου τησ ΓΓΕ) τεχνικό πρόβλημα 
κατά την ηλεκτρονική υποβολή των προςφορϊν των υποψηφίων ςυμμετεχόντων 
παρακαλοφμε για την λήψη απόφαςησ ςχετικά με την παράταςη/αναβολή  τησ 
καταληκτικήσ ημερομηνίασ  υποβολήσ των  προςφορϊν. 
 
H νζα  καταλθκτικι  θμερομθνία    υποβολισ  προςφορών  ςτθν  πλατφόρμα  του  
ΕΣΗΔΗΣ  ορίηεται θ 8-6-2017  και ώρα 23:00 και ο νζοσ ςυςτθμικόσ αρικμόσ τθσ 
διακιρυξθσ είναι πλζον ο 42490 .  
 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ ν Πξφεδξνο  θΪιεζε ηνπο ζπκβνχινπο λα απνθαζέζνπλ ζρεηηθΪ. 

 

Ζ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά κεηΪ απφ δηαινγηθά ζπδάηεζε, αθνχ Ϋιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηΫξσ 

θαζψο θαη  
1. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α‟/8.6.2006) 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-2010) «ΝΫα 

Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο – 

Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο». 

3. ηηο δηαηΪμεηο ησλ Νφκσλ 3548/07, 3688/08 θαη 3801/09 (δεκνζηφηεηα - δαπΪλεο 

δεκνζέεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ), 

4. ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θη 

ηζρχεη   

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ νκόθωλα, 

 

 

 

Α.  Αλαβάιεη/Παξαηείλεη ηελ  θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ην 

αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ πνπ αθνξΪ ζηελ  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ «Π.Α.Κ.Ο. 

„Γ.ΑΞΗΧΣΖ‟» ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΟΤΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ  » ( 

αξ. δηαθάξπμεο 3676/02-05-2017 θαη  λΫνο αα ζπζηάκαηνο ΔΖΓΖ 42490 )   Ϋσο ηελ 

ΠΫκπηε  08/06/2017 θαη  ψξα  23.00, ιφγσ  ηερληθάο αδπλακέαο ππνβνιάο ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθέσλ κΫζσ  ηνπ ΔΖΓΖ,   πξνθεηκΫλνπ λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα ππνβΪιινπλ ηηο πξνζθνξΫο 

ηνπο θαη αληηκεηψπηδαλ πξνβιάκαηα ζηελ θαηΪξηηζε θαη Ϋγθπξε ππνβνιά ηνπο. 

Όινη νη ινηπνέ  φξνη ηεο κε αξηζκ. 3676/2017 δηαθάξπμεο θαη φισλ ησλ εγγξΪθσλ ηεο 

ζχκβαζεο παξακΫλνπλ σο Ϋρνπλ. 

Σν θεέκελν ηεο δηαθάξπμεο Ϋρεη σο εμάο :  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

  

                                         

                                         

 

Γηαθήξπμε όξωλ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ 

δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα 

ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 

ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ «Π.Α.Κ.Ο. 

‘Γ.ΑΞΗΧΣΖ’» ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ  

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Υξεκαηνδφηεζε: 

έδηνη πφξνη κε πνζφλ                                                        

111.386,35€  ζπκπ.   Φ.Π.Α  

 

  

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ, κε Ϋγγξαθεο ζθξαγηζκΫλεο 

πξνζθνξΫο γηα ηελ αλΪδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ «Π.Α.Κ.Ο. 

‘Γ.ΑΞΗΧΣΖ’» ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  αμέαο 111.386,35€  ζπκπ.   Φ.Π.Α  
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Διμοσ Μυκόνου, Δθμοτικό Κατάςτθμα, 
Γιαλόσ-Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Πόλθ Μφκονοσ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Σθλζφωνο 2289025975 

Φαξ 2289022229 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ιςιδώρα Αλεξανδροποφλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η Ανακζτουςα Αρχι είναι  ο Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Τποτομζασ ΟΣΑ)  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : 
www.promitheus.gov.gr  

 

Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ   και από τθ 
διαδικτυακι πφλθ του Διμου Μυκόνου www.mykonos.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 
τθσ τιμισ ανά ομάδα θ οποία κα δοκεί ωσ εξισ: 
α)  υπολογιηόμενθ με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ 
και πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, 
ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ οικείασ Περιφζρειασ για  τισ ομάδεσ : είδθ 
κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β’)και   είδθ οπωροπωλείου (μαναβικισ) (ΟΜΑΔΑ Γ’), και 

 

Β) με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%), ςτισ τιμζσ του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το οποίο κα προκφπτει θ χαμθλότερθ 
κακαρι αξία  ανά ομάδα ειδϊν  για τα υπόλοιπα είδθ  τθσ προμικειασ, ιτοι για  τισ ομάδεσ:   
είδθ παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Αϋ) , ηαχαροπλαςτικισ (ψωμί και αρτοςκευάςματα) (ΟΜΑΔΑ Δ’)  
κακϊσ και του γάλακτοσ(ΟΜΑΔΑΕϋ) . 
 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτισ εκατόν τριάντα μια χιλιάδεσ 
τριακόςια ογδόντα ζξι ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτά (111.386,35€), ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ (24%). 

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: ο Διμοσ Μυκόνου  και τα Νομικά του 
Πρόςωπα.   

Η  δαπάνθ  για  τθν  εν  λόγω  ςφμβαςθ  βαρφνει  τουσ αντίςτοιχουσ  Κ.Α.  του κάκε φορζα όπωσ 
αναφζρονται  ςτθ  ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ τουσ  των  οικονομικών  ετών  2017-2018. 

 

Ειδικότερα  

Α) για το Διμο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 38/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ   
 με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 23.065,56 €,   ςε βάροσ του ΚΑ: 20-6063 των 
προχπολογιςμών των οικονομικών ετών 2017-2018 και διατζκθκε πίςτωςθ ποςοφ  13.454,91 €,   
ςε βάροσ του  ΚΑ 20-6063 οικονομικοφ ζτουσ 2017 (ΠΑΤ  με α/α 264/2017 ςφμφωνα με τθν οποία 
δεςμεφκθκε θ ςχετικι πίςτωςθ κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 
80/2016). Σο υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ 
ζτουσ 2018. 

    

 

Β) για το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικμ. 33/2017 Απόφαςθ του Δ  με 
τθν οποία εγκρίκθκε δαπάνθ ποςοφ 3.661,20€ ςε βάροσ του ΚΑ: 20-6063 των προχπολογιςμών των 
οικονομικών ετών 2017-2018 και διατζκθκε πίςτωςθ ποςοφ 2.100,00€  ςε βάροσ του ΚΑ 20-6063 
του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017  (ΠΑΤ  με α/α 115/2017 φμφωνα με τθν οποία δεςμεφκθκε θ 
ςχετικι πίςτωςθ κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016). Σο 
υπόλοιπο ποςό κα βαρφνει  τον αντίςτοιχο ΚΑ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

 

 

Γ) για το Π.Α.Κ.Ο(Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ ) εκδόκθκε θ με αρικμ. 26/2017 Απόφαςθ του Δ με τθν οποία 
εγκρίκθκε δαπάνθ για τθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ του Παιδικοφ τακμοφ ςυνολικοφ 
ποςοφ 82.462,87 € ςε βάροσ των προχπολογιςμών των οικονομικών ετών 2017-2018  και 
ειδικότερα διατζκθκαν πιςτώςεισ ποςοφ 34.151,10€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0002,  ποςοφ 
7.574,77€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0003, ποςοφ 9.009,11€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0004, ποςοφ 
4.240,27€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6654.0005 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017 (ΠΑΤ  με 
α/α 86/2017, 87/2017, 88/2017, 89/2017 ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ 
πιςτώςεισ κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 ). Σα 
υπόλοιπα ποςά κα βαρφνουν   τουσ αντίςτοιχουσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 
2018.   

 

  

Δ) για το Π.Α.Κ.Ο(Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ ) εκδόκθκε θ με αρικμ. 24/2017 Απόφαςθ του Δ με τθν οποία 
εγκρίκθκε δαπάνθ  για τθν προμικεια φρζςκου γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ ςυνολικοφ ποςοφ 2.196,72 € ςε βάροσ των προχπολογιςμών των οικονομικών ετών 
2017-2018  και ειδικότερα διατζκθκαν πιςτώςεισ ποςοφ 366,12€ ςε βάροσ του ΚΑ 15-6063,  ποςοφ 
366,12€ ςε βάροσ του ΚΑ 70-6063, ποςοφ 366,12€ ςε βάροσ του ΚΑ 60-6063 του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2017 (ΠΑΤ  με α/α 80/2017, 81/2017, 82/2017 ςφμφωνα με τισ οποίεσ 
δεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ πιςτώςεισ κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του 
ΠΔ 80/2016 ). Σα υπόλοιπα ποςά κα βαρφνουν   τουσ αντίςτοιχουσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2018.    

 

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο  

H παξνχζα ζχκβαζε αθνξΪ α) ζηελ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ  γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο 
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Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟) γηα Ϋλα εκεξνινγηαθφ Ϋηνο  θαη κε ηε δπλαηφηεηα παξΪηαζεο  θαη Ϋσο ηεο 

εμαληιάζεσο ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη 

νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα αλΪδεημεο λΫνπ πξνκεζεπηά θαη β) ζηελ πξνκάζεηα γΪιαθηνο γηα 

ηηο αλΪγθεο ησλ α) εξγαδφκελσλ  ζην Γάκν Μπθφλνπ β) εξγαδφκελσλ  ζην  ΝΠΓΓ κε ηελ 

επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟» 

θαη γ) εξγαδφκελσλ ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν Μπθφλνπ γηα Ϋλα εκεξνινγηαθφ Ϋηνο  

θαη κε ηε δπλαηφηεηα παξΪηαζεο  θαη Ϋσο ηεο εμαληιάζεσο ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα αλΪδεημεο λΫνπ 

πξνκεζεπηά επέζεο 

Οη παξερφκελεο ππεξεζέεο θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) :  15000000-8, 15511100-4. 

 

Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη (ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ 

πξνζθνξΪ γηα κέα ά πεξηζζφηεξεο νκΪδεο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο ζα πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νκΪδαο. 

 

Σα πνζΪ θαη νη πνζφηεηεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηεο κειΫηεο 

δελ δεζκεχνπλ ην Γάκν φζνλ αθνξΪ ζηελ  απνξξφθεζε θαη δηΪζεζά ηνπο. Ζ δηΪζεζε θαη 

θαηαλνκά ησλ αλαθεξφκελσλ πνζψλ θαη πνζνηάησλ  ζηνλ Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, γηα 

ηελ πξνκάζεηα ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνπ γΪιαθηνο, εέλαη ελδεηθηηθά θαη ζα γέλεηαη ζηαδηαθΪ θαη 

κε βΪζε ηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ, νη νπνέεο ζα εκθαληζηνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θΪζε πεξέπησζε εληφο ησλ νξέσλ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Ο Γάκνο θαη ηα ΝνκηθΪ ηνπ Πξφζσπα δελ δεζκεχνληαη λα απνξξνθάζνπλ 

ην ζχλνιν ησλ πνζνηάησλ θαζψο απηΫο εέλαη ελδεηθηηθΫο. Χζηφζν ν Γάκνο θαη ηα ΝνκηθΪ 

ΠξφζσπΪ δχλαληαη λα παξαηεέλνπλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο κΫρξη εμαληιάζεσο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη κΫρξη ηελ αλΪδεημε λΫνπ/λΫσλ αλαδφρνπ/σλ φπσο αλαθΫξεηαη θαη αλσηΫξσ.  

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α (κειΫηε ηεο ππεξεζέαο) θαη εηδηθφηεξα ζην Σεχρνο ηεο  Σερληθάο  

Πεξηγξαθάο ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο  πνπ  απνηεινχλ  αλαπφζπαζην ζηνηρεέν ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο  ηνπο φξνπο ηεο νπνέαο ν αλΪδνρνο απνδΫρεηαη πιάξσο θαη  

αλεπηθχιαθηα.  

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε 

ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,   

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο 

ζπλαιιαγΫο»,  

ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην» 

ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ 

θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”, 

ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 
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ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ 

λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,  

ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Δθεκεξέο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο” 

ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο»,  

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο”  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα 

θαη ζηνηρεέα”,  

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο” 

ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» 

ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 

Σν Ϊξζξν 4 ηεο ΠξΪμεο Ννκνζεηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 240 Α΄/12-

12-2012 ζχκθσλα κε ην νπνέν «ε δηαδηθαζέα αλΪδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, γηα 

πξνκάζεηεο ηξνθέκσλ θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιεένπ, γηα ηηο αλΪγθεο ησλ 

Γάκσλ, ησλ ΗδξπκΪησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηεέηαη εθεμάο 

απφ ηνπο νηθεένπο Γάκνπο», „φπσο θπξψζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 

4111/2013 

 

Σελ ππ‟ αξηζκφ εγθ. 3 κε αξηζκφ πξση. 11543/26-3-2013 ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ ΤΠ.Δ. γηα ηελ «ΑλΪδεημε πξνκεζεπηψλ –ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γάκσλ, ησλ 

ΗδξπκΪησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ΗδξπκΪησλ θαη 

ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαζψο θαη ησλ ζπλδΫζκσλ ΟΣΔ Α‟ &Β‟ βαζκνχ 

 

Σε δηΪηαμε ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΤΑ «Τγηεηλά θαη αζθΪιεηα 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζένπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ ΟΣΑ» πνπ θπξψζεθε κε ην Ϊξζξν 39 ηνπ 

Ν.1836/1989 

Σελ ππ΄αξηζκ. 53361/2-10-2006 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1503 Β΄11-10-2006) «Παξνρά κΫζσλ αηνκηθάο 

πξνζηαζέαο ζε ππαιιάινπο ησλ ΟΣΑ θαη κΫηξα πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο», ζχκθσλα κε ηελ 

νπνέα παξΫρεηαη 1 ιέηξν θξΫζθν γΪια ζε εκεξάζηα βΪζε ζηνπο εξγαδνκΫλνπο ησλ ΟΣΑ 

Σελ ππ΄αξηζκ. ΣΣ36586/10-07-2007 (ΦΔΚ 1323 Β΄/30-07-2007) «Σξνπνπνέεζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 53361/02-10-2006 ΚΤΑ ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά κΫζσλ αηνκηθάο πξνζηαζέαο ζε 

ππαιιάινπο ησλ ΟΣΑ θαη κΫηξα πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο», ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ζε 

πεξέπησζε αληηθεηκεληθάο αδπλακέαο ησλ ΟΣΑ α΄βαζκνχ λα ρνξεγάζνπλ 1 ιέηξν θξΫζθν 

γΪια, ρνξεγεέηαη έζε πνζφηεηα γΪιαθηνο καθξΪο δηαξθεέαο ά ηχπνπ ΔΒΑΠΟΡΔ 

Σελ ππ΄αξηζκ. 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΦΔΚ 990 Β΄/28-05-2008) «Σξνπνπνέεζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 53361/02-10-2006 ΚΤΑ ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά κΫζσλ αηνκηθάο πξνζηαζέαο ζε 

ππαιιάινπο ησλ ΟΣΑ θαη κΫηξα πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο 

Σεο κε αξηζ. 72/2017 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ γηα ηελ Ϋγθξηζε δηελΫξγεηαο – 

αλαγθαηφηεηαο ηεο πξνκάζεηαο 

 

Σνπ κε ΑΓΑΜ 17REQ006092028 θαηαρσξεζΫληνο  ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. πξσηνγελνχο  

αηηάκαηνο  ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ γηα ηελ Πξνκάζεηα θξΫζθνπ γΪιαθηνο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 

ππαιιάινπο ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ γηα Ϋλα εκεξνινγηαθφ Ϋηνο 

 

Σνπ κε ΑΓΑΜ 17REQ006065648 θαηαρσξεζΫληνο  ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. πξσηνγελνχο  

αηηάκαηνο  ηνπ Γ.Λ.Σ.Μ. γηα ηελ Πξνκάζεηα θξΫζθνπ γΪιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Γ.Λ.Σ.Μ. 
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Σνπ κε ΑΓΑΜ 17REQ006059203 θαηαρσξεζΫληνο  ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. πξσηνγελνχο  

αηηάκαηνο  ηνπ Π.Α.Κ.Ο. „Γ. Αμηψηεο‟ γηα ηελ Πξνκάζεηα ηξνθέκσλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ 

 

Σνπ κε ΑΓΑΜ 17REQ006052342 θαηαρσξεζΫληνο  ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. πξσηνγελνχο  

αηηάκαηνο  ηνπ Π.Α.Κ.Ο. „Γ. Αμηψηεο‟ γηα ηελ Πξνκάζεηα θξΫζθνπ γΪιαθηνο γηα ηηο 

αλΪγθεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα 12 κελψλ 

 

Σεο  ππ‟ αξηζ. 07/2017 ΜειΫηε ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο 

 

Σεο κε αξηζ. 33/2017 Απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ Γ.Λ.Σ.Μ. κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε δαπΪλε 

πνζνχ 3.661,20€ ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ: 20-6063 ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

2017-2018 θαη δηαηΫζεθε πέζησζε πνζνχ 2.100,00€  ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 20-6063 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋηνπο 2017  (ΠΑΤ  κε α/α 115/2017 χκθσλα κε ηελ νπνέα δεζκεχζεθε ε 

ζρεηηθά πέζησζε θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηεο  παξ 1α ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 

80/2016). Σν ππφινηπν πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ αληέζηνηρν ΚΑ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

Ϋηνπο 2018. 

 

Σεο κε αξηζκ. 26/2017 Απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ Π.Α.Κ.Ο. „Γ. Αμηψηεο‟ κε ηελ νπνέα 

εγθξέζεθε δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 82.462,87 € ζε βΪξνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017-

2018  θαη εηδηθφηεξα δηαηΫζεθαλ πηζηψζεηο πνζνχ 34.151,10€ ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 15-

6654.0002,  πνζνχ 7.574,77€ ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 15-6654.0003, πνζνχ 9.009,11€ ζε βΪξνο 

ηνπ ΚΑ 15-6654.0004, πνζνχ 4.240,27€ ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 15-6654.0005 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2017 (ΠΑΤ  κε α/α 86/2017, 87/2017, 88/2017, 

89/2017 ζχκθσλα κε ηηο νπνέεο δεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθΫο πηζηψζεηο θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηΪμεηο ηεο  παξ 1α ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 ). Σα ππφινηπα πνζΪ ζα βαξχλνπλ ηνπο 

αληέζηνηρνπο ΚΑ πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018.  

Σεο κε αξηζκ. 24/2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Π.Α.Κ.Ο. „Γ. Αμηψηεο‟ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε 

δαπΪλε  γηα ηελ πξνκάζεηα θξΫζθνπ γΪιαθηνο γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.196,72 € ζε βΪξνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ 2017-2018  θαη εηδηθφηεξα δηαηΫζεθαλ πηζηψζεηο πνζνχ 366,12€ ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 15-

6063,  πνζνχ 366,12€ ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 70-6063, πνζνχ 366,12€ ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 60-6063 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2017 (ΠΑΤ  κε α/α 80/2017, 81/2017, 82/2017 

ζχκθσλα κε ηηο νπνέεο δεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθΫο πηζηψζεηο θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο 

ηεο  παξ 1α ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 ). Σα ππφινηπα πνζΪ ζα βαξχλνπλ ηνπο 

αληέζηνηρνπο ΚΑ πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018.  

Σεο κε αξηζ. 38/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο   

 κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε δαπΪλε πνζνχ 23.065,56 € ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 20-6063 ησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017-2018 θαη δηαηΫζεθε πνζφ 13.454,91 € ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 20-6063  

νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2017 (ΠΑΤ  κε α/α 264/2017 ζχκθσλα κε ηελ νπνέα δεζκεχζεθε ε 

ζρεηηθά πέζησζε θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηεο  παξ 1α ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 

80/2016). Σν ππφινηπν πνζφ ζα βαξχλεη  ηνλ αληέζηνηρν ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018. 

Σεο κε αξηζ. 02/2017 (ΑΓΑ: 7ΜΡΒΧΚΚ-ΜΟ4) απφθαζεο ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνέα 

ζπγθξνηάζεθε ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκΪησλ ηνπ. 

Σεο  κε αξηζ. 38/2017 απφθαζεο ηεο Ο.Δ. γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο κειΫηεο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ εθηΫιεζεο θαη ηελ θαηΪξηηζε ησλ φξσλ ηεο  δηαθάξπμεο  

 

ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
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θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη 

εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ θαη δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ  

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

& ΧΡΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

& ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθά Πχιε 

www.promitheus.gov.gr  

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

08-05-2017 
09-05-2017 

08:00 

08-06-2017 

23:00 

 

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν  

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο ζα θαηαρσξεζεέ αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθά 

πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαηΪ ηελ αλσηΫξσ εκεξνκελέα θαη ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε:  

http://www.promitheus.gov.gr,  

Πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηεο Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο. 

Πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 : Ήηνη ζε δχν νηθνλνκηθΫο εθεκεξέδεο επξεέαο 

θπθινθνξέαο θαη ζε δχν ηνπηθΫο εθεκεξέδεο 

Ζ πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 

ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθάξπμε ζα θαηαρσξεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL) :   www.mykonos.gr   

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν.  

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηΪο ηνπο1  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

                                                 

1 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

17PROC006273610 2017-06-01

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΔΗΩΚΚ-Λ70



12 

 

 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο  εέλαη ηα αθφινπζα: 

ε παξνχζα Γηαθάξπμε κε ηα Παξαξηάκαηα ηεο, άηνη ηε κειΫηε ηεο ππεξεζέαο  (ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο – εηδηθά ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ, ηερληθά Ϋθζεζε,  

Γεληθά πγγξαθά ππνρξεψζεσλ) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο . 

ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο [ΣΔΤΓ] 

 νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο 

ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

Σν Ϋληππν νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ αλαδφρνπ  

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν νθηψ 

(8) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

αληέζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο 

Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ 

αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν.  Αηηάκαηα παξνράο 

δηεπθξηλάζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν ηΫζζεξηο (4) εκΫξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηάζεθαλ ά ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ2. 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα   

Σπρφλ ελζηΪζεηο ά πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.3 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188).4 

                                                 

2 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 

3 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 

4 Άξζξν 80, παξ.10 ηνπ λ. 4412/2016 
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Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο θαη 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, ζα εέλαη λφκηκα 

επηθπξσκΫλα, θαη ε κεηΪθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξΪθσλ κπνξεέ λα γέλεη εέηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ ΤΠ.ΔΞ., εέηε απφ ην αξκφδην πξνμελεέν, εέηε απφ δηθεγφξν 

θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ, εέηε απφ 

νξθσηφ κεηαθξαζηά ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο, αλ πθέζηαηαη ζηε ρψξα απηά ηΫηνηα ππεξεζέα. 

ΔπηηξΫπεηαη αληέζηνηρα ε θαηΪζεζε νηνπδάπνηε δεκφζηνπ εγγξΪθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξΪ αιινδαπά Δπηρεέξεζε κε ηε κνξθά επηθπξσκΫλεο θσηνηππέαο πξνεξρφκελεο εέηε 

απφ ην λφκηκν επηθπξσκΫλν Ϋγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελεέν ηεο ρψξαο ηνπ 

πξνζθΫξνληνο, εέηε απφ ην πξσηφηππν Ϋγγξαθν κε ηελ ζθξαγέδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηά πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη απφ δηθεγφξν 

θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ. 

ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα -εηαηξηθΪ ά κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη  θαη ζηελ αγγιηθά ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπάζεηο5 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην 

δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα 

παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην 

παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά 

κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο 

ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα:  

α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ 

νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα 

θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),   

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε 

θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε 

εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο 

εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο  

                                                 

5 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 Ϊξζξνπ 72 λ. 4412/2016  
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1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά 

λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ 

Ϋρνπλ σο αληηθεέκελν εξγαζηψλ  ηελ εκπνξέα θαη δηαθέλεζε ηξνθέκσλ φπσο ηα ππφ 

πξνκάζεηα εέδε θαη πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη 

Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά6 γηα ηελ ππνβνιά 

πξνζθνξΪο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο 

επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνράο7 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηέζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά 

επηζηνιά ζπκκεηνράο, ζε  πνζνζηφ 2% ηεο αμέαο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πξνκάζεηαο ηεο νκΪδαο ά ησλ νκΪδσλ εηδψλ γηα ηα νπνέα ζπκκεηΫρεη. 

Γηα λα κπνξεέ λα ειεγρζεέ ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ζπκκεηΫρνληα ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ νη νκΪδεο ησλ ππφ 

πξνκάζεηα εηδψλ γηα ηηο νπνέεο θαηαζΫηεη πξνζθνξΪ, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζηε κειΫηε 

ηεο ππεξεζέαο ηνπ Γάκνπ, ε νπνέα ζα θαηαηέζεηαη καδέ κε ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά εληφο ηνπ 

θαθΫινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο. 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ 

πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο κεηΪ:  

α) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο πξνζθπγάο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επέ 

αζθεζεέζαο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ ά ηελ Ϋθδνζε 

απφθαζεο επ‟ απηψλ.   

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα 

Ϊξζξα 2.2.3 Ϋσο 2.2.8, δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ8  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα 

                                                 

6 Πξβι. Ϊξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 

7 Πξβι  παξ. 1 α), 3, 4, 5  ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016 

8 Πξβι Ϊξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 
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κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο9 :  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε 

ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο 

δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,  

γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 

ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο 

νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,  

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 

παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο 

Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ 

εθδφζεθε ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε 

απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ 

αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθέσλ αθνξΪ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά 

θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά 

δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο 

φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα  ά/θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ 

λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

                                                 

9 Πξβι παξ. 1 Ϊξζξνπ 73  λ. 4412/2016.  
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Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο  

Καη' εμαέξεζε, επέζεο, ν πξνζθΫξσλ δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 2.2.3.2, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ 

ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 

2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ηεο πξνζεζκέαο 

ππνβνιάο πξνζθνξΪο. 

 

2.2.3.3. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο 

ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε 

δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά 

κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ 

θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη 

φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο  

(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο 

απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε 

ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα 

πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ 

απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ 

ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  
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(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηΪ ηνπ, γηα ην νπνέν ηνπ επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσκα 

ζπκκεηνράο ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη θαηαιακβΪλεη ηε 

ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα.  

2.2.3.4. Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ 

πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ 

πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε 

ηνπ Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειφιεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο10  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηεέηαη λα Ϋρνπλ σο αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξέα θαη δηαθέλεζε ηξνθέκσλ φπσο ηα 

ππφ πξνκάζεηα εέδε .  Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά 

εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016. ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά 

ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη 

δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ 

κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην 

Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην θαη θαινχληαη λα πξνζθνκέζνπλ: 

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε πηζηνπνέεζε ηεο 

εγγξαθάο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν επΪγγεικα ά βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο απφ δεκφζηα 

αξρά, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο πξνζθνξψλ. 

2.2.5 Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα 

δηαζΫηνπλ: 

Οη ζπκκεηΫρνληεο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ: 

Βεβαέσζε χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο αλΪιπζεο θηλδχλσλ θξηζέκσλ 

ζεκεέσλ ειΫγρνπ (HACCP) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ά απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο 

θνξεέο γηα φζα εθ ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ πξνβιΫπεηαη ε ελ ιφγσ πηζηνπνέεζε ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο . ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο 

δελ εέλαη παξαγσγφο, πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο 

ζπζηάκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο. 

2.2.6 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη 

ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα 

επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, ηεο παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016 ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-

2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ,  ην νπνέν απνηειεέ 

ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ Καηαξηέδεηαη απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο 

                                                 

10 Πξβι Ϊξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
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15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά εέλαη αλαξηεκΫλν 

ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

 ΖΜΔΗΧΝΔΣΑΗ: Oη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξΫπεη λα ζπκπιεξψζνπλ κφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ 

ΜΫξνπο ΗV ρσξέο λα ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε ελφηεηα ηνπ 

ΜΫξνπο ΗV ηνπ ΣΔΤΓ.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

Δπέ λνκηθψλ πξνζψπσλ επηζεκαέλνληαη ηα εμάο:  

 Σν ΣΔΤΓ  ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη ζα αθνξΪ ην λνκηθφ 

πξφζσπν. ΔηδηθΪ φκσο γηα ηελ πεξέπησζε (ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ)  ην ΣΔΤΓ ζα 

ππνβΪιιεηαη επέ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ απφ φια ηα κΫιε ηνπ Γ.. θαη ηνλ δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν θαη επέ εηαηξηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο θαη επέ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ απφ ηνλ ά 

ηνπο δηαρεηξηζηΫο ηνπο θαη ζα αθνξΪ ηνλ έδην ηνλ δεινχληα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

Καηεπζπληάξηα Οδεγέα 15  

2.2.6.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα 

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο 

ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.5, θξέλνληαη θαηΪ ηελ 

ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/201611. 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη 

ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα 

επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (παξΪγξαθνη 2.2.4- 2.2.5)12. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνένπ ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ 

νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.413. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ 

ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά 

βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη  ζην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ 

Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα 

αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ14. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ  εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ απφ ηελ θνηλνπνέεζε  ηεο Ϋγγξαθεο 

πξφζθιεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  

ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά 

αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο.  

Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα 

                                                 

11 Πξβι Ϊξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 

12 Πξβι Ϊξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 

13 Ζ αλαθνξΪ ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιΫπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξέζεη ζηε Γηαθάξπμε 

Ϋλαλ, πεξηζζφηεξνπο ά φινπο ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξΪθνπ. 

πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο  (πξβι παξ. 1 Ϊξζξν 78 λ. 4412/2016 

14 Πξβι Ϊξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
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πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν  

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ 

αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθέσλ αθνξΪ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

β1) γηα ηελ  ΠαξΪγξαθν  2.2.3.4 πεξέπησζε β΄,  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο,  εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ 

απφ ηελ θνηλνπνέεζε  ηεο Ϋγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηελ ππνβνιά 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

β2) γηα ηελ  ΠαξΪγξαθν 2.2.3.2 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ 

νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη – ηφζν θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο φζν θαη  θαηΪ ηελ εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο – εέλαη  θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνο  

Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά 

φπνπ ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.3.4, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, 

ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - 

κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ 

νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο 

παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο 

θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 

νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5. Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά 

ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ 

νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο, πνπ λα Ϋρεη 

εθδνζεέ ην πνιχ Ϋμη (6) κάλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ. Οη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν 

πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ 

λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 
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νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο.15 

Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην 

Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην απφ ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο 

ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, ηφζν θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά 

εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ,  φζν θαη θαηΪ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο.  

 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο 

πξνζθνκέδνπλ: 

Βεβαέσζε χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο αλΪιπζεο θηλδχλσλ θξηζέκσλ 

ζεκεέσλ ειΫγρνπ (HACCP) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ά απφ θαηΪιιεια δηαπηζηεπκΫλνπο 

θνξεέο γηα φζα εθ ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ πξνβιΫπεηαη ε ελ ιφγσ πηζηνπνέεζε ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο . ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο 

δελ εέλαη παξαγσγφο, πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο 

ζπζηάκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ 

Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ 

κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ., θιπ., αλΪινγα 

κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ 

ε λφκηκε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α 

πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη 

ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

  

Β.5. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα 

παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη 

ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Β.7. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 

θνξΫσλ, γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, 

πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.16 

2.3 Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο   

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο  

Κξηηάξην  αλΪζεζεο εέλαη ε  πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 

απνθιεηζηηθΪ βΪζε  

ηεο ηηκάο αλΪ νκΪδα ε νπνέα ζα δνζεέ σο εμάο: 

α)  ππνινγηδφκελε κε πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) επέ ηεο εθΪζηνηε 

δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο πψιεζεο ηνπ εέδνπο θαηΪ ηελ 

εκΫξα παξΪδνζεο, ζχκθσλα κε ηα δειηέα πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο νηθεέαο ΠεξηθΫξεηαο γηα  

ηηο νκΪδεο : εέδε θξενπσιεένπ (ΟΜΑΓΑ Β‟ )θαη   εέδε νπσξνπσιεένπ (καλαβηθάο) 

(ΟΜΑΓΑ Γ‟), θαη 

                                                 

15 Πξβι. ΠαξΪξηεκα XI Πξνζαξηάκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε Α.Α. 

απαηηεέ ζηελ εθΪζηνηε δηαθάξπμε, θαηΪ πεξέπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΔιιΪδα 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο βεβαέσζε εγγξαθάο ζε Ϋλα απφ ηα ζρεηηθΪ Δπηκειεηάξηα/ Μεηξψα, 

θαηΪ πεξέπησζε . 

16 Πξβι. Ϊξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Ζ σο Ϊλσ δΫζκεπζε ζα κπνξνχζε λα 

πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθΫξνληνο θαη ηξέηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

νπνένπ ζηεξέδεηαη, ά απφ νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν κΫζν 
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Β) κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηφ (%), ζηηο ηηκΫο 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζέαο, ζχκθσλα κε ην νπνέν ζα πξνθχπηεη ε 

ρακειφηεξε θαζαξά αμέα  αλΪ νκΪδα εηδψλ  γηα ηα ππφινηπα εέδε  ηεο πξνκάζεηαο, άηνη γηα  

ηηο νκΪδεο:   εέδε παληνπσιεένπ (ΟΜΑΓΑ Α΄) , δαραξνπιαζηηθάο (ςσκέ θαη 

αξηνζθεπΪζκαηα) (ΟΜΑΓΑ Γ‟)  θαζψο θαη ηνπ γΪιαθηνο(ΟΜΑΓΑΔ΄) . 

 

2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ 

Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη (ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ 

πξνζθνξΪ γηα κέα ά πεξηζζφηεξεο νκΪδεο ηξνθέκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ ζα πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νκΪδαο. 

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο  

Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ςεθηαθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, 

εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο πξΫπεη 

λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο17. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ  

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο Πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο 

δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε (Άξζξν 1.5) ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, 

ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 

37 θαη ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «ΣερληθΫο 

ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)»  

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα 

δηαζΫηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκΫλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο 

ππνγξαθάο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθά πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηΫξσ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 3 

παξ. 3.2 Ϋσο 3.4 ηεο  Τπνπξγηθάο Απφθαζεο αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 

21.10.13) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ 

ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 6 ηεο σο Ϊλσ 

Τπνπξγηθάο Απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά 

αλαθνέλσζά ηεο18. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο –Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά 

πξνζθνξΪ  ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε  «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν  πεξηιακβΪλεηαη 

ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθΪ.  

                                                 

17 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 

18 Πξβι Ϊξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
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Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα 

ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη 

πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε 

ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο 

πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο 

πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ 

ζπλΫρεηα ην ζχζηεκα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα ππνγξΪθνληα 

ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.  Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ 

εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ pdf 

(ην νπνέν ζα ππνγξαθεέ ειεθηξνληθΪ) πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε ην 

ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf 

2.4.2.5. Ο ρξάζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ 

πζηάκαηνο, φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ: 

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηε δηαδηθαζέα 

ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ 

ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ νξαηά κε θξππηνγξαθεκΫλε ςεθηαθά ππνγξαθά 

ζθιεξάο απνζάθεπζεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 

Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα 

απνζηΫιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα ζηνηρεέα ηεο 

ειεθηξνληθάο  πξνζθνξΪο ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά 

ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ελδεηθηηθΪ ε 

εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ 

ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα Ϋγγξαθα πνπ 

θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ζηνηρεέα 

θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη 

φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ζε 

αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ  απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε 

ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε 

εχινγε πξνζεζκέα φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα  πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη 

ειεθηξνληθΪ,  φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο 

2.4.3 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο- Σερληθά ΠξνζθνξΪ»  

2.4.3.1. Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ19: 

Α) Tν ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 4 

ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/201620, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.6.1. ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο. Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνέν Ϋρεη 

αλαξηεζεέ, θαη ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά αξρεένπ doc, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο Γηαθάξπμεο 

(ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ) 

                                                 

19 Βι. Ϊξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 

20 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθΪ (απφ 7-

12-2016) γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο θαηΪ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληάξηα Οδεγέα 

15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) www.eaadhsy.gr  
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Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΣΔΤΓ 

γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε.  

Β) Δγγχεζε ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηo Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξΪθνπο 

2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο καδέ κε ηελ ππεχζπλε δάισζε γηα ηελ ζπκκεηνρά 

ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 2.2.2.1 

Γ) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνέα λα δειψλεη φηη:  

Oηη Ϋρεη ιΪβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ κε απηάλ δηαηΪμεσλ θαη θεέκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδΫρεηαη πιάξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα 

ΑλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ζε πεξέπησζε 

πνπ θαηαθπξσζεέ ζε απηφλ ε ζχκβαζε 

ΑλαιακβΪλεη λα παξαδέδεη ηκεκαηηθΪ θαηΪ πεξέπησζε θαη φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ  ζηελ 

κειΫηε ηεο ππεξεζέαο ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζην ρψξν/ρψξνπο  πνπ ζα ππνδεηρζεέ/νχλ  

Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ:  

Όζνλ αθνξΪ ηηο Τπεχζπλεο δειψζεηο:  

Όηαλ ν ππνςάθηνο πΪξνρνο εέλαη Ο.Δ. ά Δ.Δ. θαη ν ππνγξΪθσλ ηηο Τπεχζπλεο δειψζεηο 

ελεξγεέ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξεέαο, ζα ππνγξΪθεη νπσζδάπνηε θΪησ απφ ηελ 

εηαηξηθά επσλπκέα (ζθξαγέδα εηαηξεέαο θαη ππνγξαθά). 

Οη Τπεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηεέηαη λα εέλαη ππνγεγξακκΫλεο απφ κΫινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπο, ην νπνέν ζα Ϋρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαέσκα ππνγξαθάο 

θαη εθπξνζψπεζεο, επνκΫλσο ζα ελεξγεέ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξεέαο θαη ζα 

ππνγξΪθεη νπσζδάπνηε θΪησ απφ ηελ εηαηξηθά επσλπκέα (ζθξαγέδα εηαηξεέαο θαη 

ππνγξαθά). 

Οη Τπεχζπλεο δειψζεηο δελ εέλαη ππνρξεσηηθφ λα θΫξνπλ εκεξνκελέα ηαπηφζεκε κε απηά 

ηεο ππνγξαθάο ηνπο, ε νπνέα φκσο πξΫπεη λα εέλαη εληφο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηΪληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ 

απαηηεέηαη βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά ηα ΚΫληξα 

ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

 

2.4.3.2 H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο 

πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε ην θεθΪιαην “Απαηηάζεηο-ΣερληθΫο 

ΠξνδηαγξαθΫο” ηνπ Παξαξηάκαηνο  I ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο  

πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα 

Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφιεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα 

Ζ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ 

ζπζηάκαηνο. ηε ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, 

ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ 

λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθΫο 

ειεθηξνληθΫο 

θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ 

ειεθηξνληθΪ αξρεέα (ηδέσο ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ). 

Δθηφο ησλ αλσηΫξσ ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ θαη ηερληθά πξνζθνξΪ (επηζπλαπηφκελν 

ειεθηξνληθφ 

αξρεέν .pdf), βΪζεη ησλ απαηηάζεσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειΫηεο ηεο 

ππεξεζέαο, ε 

νπνέα πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη Ϊκεζα αμηνινγάζηκε, πξΫπεη λα ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν, ηελ 
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ηΪμε, ηελ αξέζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζην θεθΪιαην «ΣερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο» 

ηεο κειΫηεο πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο.   

ΔπηπιΫνλ ζην θΪθειν ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο λα πεξηιακβΪλεηαη Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 

1599/86 ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε,  ζηελ νπνέα λα δειψλεηαη θπξέσο γηα ηα πξντφληα ησλ 

ΟκΪδσλ Α‟ θαη Δ „   εέηε ε κΪξθα ηνπο (ά/θαη ε εκπνξηθά ηνπο νλνκαζέα) εέηε ε ρψξα 

πξνΫιεπζεο ησλ πξντφλησλ εέηε ν πξνκεζεπηάο απηψλ φζνλ αθνξΪ ηα πξντφληα ησλ ινηπψλ 

ΟκΪδσλ. 

 

2.4.4 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά 

θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο, κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο,  

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο Γηαθάξπμεο:  

Δθφζνλ ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ ΔΖΓΖ δελ κπνξεέ 

λα απνηππσζεέ πνζνζηφ Ϋθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, 

ζηελ σο Ϊλσ ειεθηξνληθά θφξκα, νη ζπκκεηΫρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκά πξνζθνξΪο 

ηελ ηηκά, κε δχν  (2) δεθαδηθΪ ςεθέα (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο Ϋθπησζεο πνπ πξνζθΫξνπλ απφ ηελ ηηκά αλαθνξΪο γηα ην θΪζε ηκάκα (νκΪδα 

εηδψλ). 

Καζψο ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, δειαδά ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Ϋθπησζεο, Ϋρεη 

απνηππσζεέ Ϋκκεζα ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, νη πξνζθΫξνληεο  

πιΫνλ ηεο ζπκπιάξσζεο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο  ζην ζχζηεκα ππνρξενχληαη επέ 

πνηλά απνθιεηζκνχ λα θαηαζΫζνπλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf, ςεθηαθΪ 

ππνγεγξακκΫλν θαη ζπκπιεξσκΫλν ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ 

Παξαξηάκαηνο IΗ πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξΫπεη λα πξνζθΫξνπλ φια ηα εέδε κέαο ά πεξηζζνηΫξσλ νκΪδσλ. Γελ 

γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ηα επηκΫξνπο εέδε κηαο νκΪδαο. 

Γηα ηα εέδε ησλ νκΪδσλ Α΄, Γ΄ θαη Δ΄ φπνπ κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθΫξσλ ηελ 

ρακειφηεξε ηηκά κεηΪ απφ εθαξκνγά εληαένπ πνζνζηνχ ζεηηθάο Ϋθπησζεο γηα φια ηα εέδε 

ηεο εθΪζηνηε νκΪδαο επέ ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ εηδηθά 

ειεθηξνληθά θφξκα ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ ζπζηάκαηνο, νη ζπκκεηΫρνληεο ζα 

ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκά πξνζθνξΪο ηελ ηηκά πνπ πξνθχπηεη αλΪ πξνζθεξφκελε νκΪδα, κεηΪ 

ηελ αθαέξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζεηηθάο Ϋθπησζεο πνπ πξνζθΫξνπλ αλΪ νκΪδα πξντφλησλ 

απφ ηελ ηηκά αλαθνξΪο ηνπο φπσο απηά δέδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειΫηεο 

ηεο ππεξεζέαο. 

Γηα ηα εέδε ησλ νκΪδσλ Β, & Γ΄ ζηηο νπνέεο κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθΫξσλ ην 

κεγαιχηεξν εληαέν πνζνζηφ ζεηηθάο Ϋθπησζεο γηα φια ηα εέδε ηεο εθΪζηνηε νκΪδαο επέ ηεο 

κΫζεο ηηκάο ιηαληθάο φπσο απηά αλαθνηλψλεηαη κΫζσ ησλ δειηέσλ πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο 

κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο πψιεζεο ηνπ εέδνπο θαηΪ ηελ εκΫξα παξΪδνζεο, ζχκθσλα κε ηα 

δειηέα πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο νηθεέαο ΠεξηθΫξεηαο ηελ εθΪζηνηε εκΫξα παξΪδνζεο ηεο 

αληέζηνηρεο πνζφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη ζην ζχζηεκα δελ Ϋρεη πξνβιεθζεέ θαηαρψξεζε 

πνζνζηνχ Ϋθπησζεο θαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθά 

ειεθηξνληθά θφξκα ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ ζπζηάκαηνο, νη ζπκκεηΫρνληεο ζα 

ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκά πξνζθνξΪο ηελ ηηκά κε δχν (2) δεθαδηθΪ ςεθέα (αξηζκφ) πνπ 

πξνθχπηεη κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εληαέαο Ϋθπησζεο πνπ πξνζθΫξνπλ αλΪ 

νκΪδα εηδψλ απφ ηελ Σηκά ΑλαθνξΪο, φπσο απηά δέδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο. 

 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
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Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% 

θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα 

ππνινγέδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά 

πνπ θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε 

ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ηελ αλαζΫηνπζα αξρά 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ21   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα 

δηΪζηεκα 150 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξέπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 

ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, 

ηα απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 

θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην 

δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ 

λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο 

εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη 

πην πΪλσ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 

2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ 

νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. 

(Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 

(Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη 

ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ 

απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά 

ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξΫο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ.  

                                                 

21 Πξβι Ϊξζξν 97 λ. 4412/2016 
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δ) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

ε) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ζ) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα 

ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

ηεο ζχκβαζεο. 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν 

ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 

ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ» ηΫζζεξηο (4) εξγΪζηκεο εκΫξεο κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα πξνζθνξψλ 

θαη ψξα 10.00πκ 

Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο», θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, αλΪ ζηΪδην, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη ζε 

επφκελν ζηΪδην απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα 

δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ 

ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα 

δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα 

νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπά θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΫληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνέν 

ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ.  

β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληΪζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γέλνληαη απνδεθηΫο θαη ηελ απνδνρά ά/θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο ησλ εγγξΪθσλ ηεο 

ζχκβαζεο. Σα αλσηΫξσ ππφ ζηνηρεέα α θαη β ζηΪδηα κπνξεέ λα γέλνληαη θαη εληαέα. 

γ) Οη θαηΪ ηα αλσηΫξσ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη κε ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, 

κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ ησλ πξνζθνξψλ, 

απνζθξαγέδνληαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε. Γηα 

φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ηα πξνεγνχκελα σο Ϊλσ ζηΪδηα α΄ θαη β΄ νη 

θΪθεινη ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ ηεξνχληαη απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά κΫρξη ηελ νξηζηηθά επέιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο 

Ϊλσ δηαδηθαζέα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

δ) Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ 

θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βΪζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο θαη ηελ 

αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
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ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά22 απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ 

ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, 

θαηΪ αλψηαην φξην δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ 

πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε 

θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε 

γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο  

Σα απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθΪζεηο ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη  ζηνπο 

πξνζθΫξνληεο κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ  

ΚαηΪ ησλ αλσηΫξσ απνθΪζεσλ ρσξεέ Ϋλζηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο.  

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο - ΓηθαηνινγεηηθΪ 

θαηαθχξσζεο 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά  πξφζθιεζε κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη 

λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο 

πξνζεζκέαο, δΫθα πΫληε (15) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο  εηδνπνέεζεο ζε 

απηφλ, ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 

2.2.6.2. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ 

θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 -2.2.5  απηάο  

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), 

ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεέσλ pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ 

πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο 

ηνπο. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά.  

Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο 

παξαιαβάο ηνπο θαη απνζηΫιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κάλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνέν 

πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεέ φηη δελ Ϋρνπλ πξνζθνκηζζεέ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, 

παξΫρεηαη πξνζεζκέα ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα ηα πξνζθνκέζεη ά λα ηα ζπκπιεξψζεη 

εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, 

εηδνπνέεζάο ηνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ αηηηνινγεκΫλα λα παξαηεέλεη ηελ σο Ϊλσ 

πξνζεζκέα θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπΫληε (15) επηπιΫνλ εκΫξεο.  

Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηΫζεθαλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ 

ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο 

αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i)  θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά 

αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.3 (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο,  
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ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα 

κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε  ην 

Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνέ, νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη 

κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ23.  

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ά δελ 

πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ απνδεέμεη φηη 

πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ  απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαέλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπά ηνπ 

δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζά ηεο, κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ά κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη 

σο εμάο:  Πνζνζηφ …30%…..ζηελ πεξέπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 

…50%…. ζηελ πεξέπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο 

θΪησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηΫξσ πνζνζηνχ, απαηηεέηαη πξνεγνχκελε απνδνρά απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλΪδνρν  

Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο 

Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα 

πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο.   

Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επΫξρνληαη εθφζνλ ζπληξΫμνπλ ηα θΪησζη : 

θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβΪιεη 

επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6.2.. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο 

πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα 

ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 

εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ 

πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ.  

 

3.4 ΔλζηΪζεηο [πκβΪζεηο θΪησ ησλ νξέσλ] 

ε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα Ϊζθεζάο ηεο 

εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο, ε 

Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη κΫρξη πΫληε (5) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο πξνζθνξψλ. 

Ζ Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, κε ηε ζπκπιάξσζε 

ηεο εηδηθάο θφξκαο ηνπ πζηάκαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξΪθνπ ζε κνξθά 

αξρεένπ ηχπνπ pdf ην νπνέν θΫξεη ςεθηαθά ππνγξαθά ζθιεξάο απνζάθεπζεο. H αλαζΫηνπζα 

αξρά απνθαζέδεη αηηηνινγεκΫλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο 

αμηνιφγεζεο ελζηΪζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην Ϊξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, 
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εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ, κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο νπνέαο ηεθκαέξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε ηεο Ϋλζηαζεο, ε 

θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 127 ηνπ λ. 

4412/2016, ην νπνέν επηζπλΪπηεηαη ζε κνξθά pdf. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεκφζην 

Ϋζνδν θαη  επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο κΫζσ 

ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ πζηάκαηνο “Δπηθνηλσλέα”. 

ΓηαθνξΫο πνπ αλαθχνληαη απφ πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, νη νπνέεο εθδέδνληαη ά ζπληεινχληαη 

κεηΪ ηελ 31ε Μαένπ 2017 δηΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Βηβιένπ ΗV (Ϊξζξα 345 Ϋσο 374) 

ηνπ λ. 4412/2016 

3.5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ 

απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη 

αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπάζεηο  (θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθαηαβνιάο) 

Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιάο  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 

ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο νκΪδαο ά ησλ νκΪδσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, 

εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' 

ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο Σν πεξηερφκελφ ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ 

εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη 

ηνπ αλαδφρνπ,  

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ 

ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη 

πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε 

επηζηξνθά ηεο σο Ϊλσ εγγχεζεο γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ 

εθπξνζΫζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην 

δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δέθαην, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη 

ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  
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Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ 

ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.5 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ  

4.6 Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα 

θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη 

απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη 

αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη 

ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκάο  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν :  

Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη κε ρξεκαηηθφ Ϋληαικα πνπ ζα εθδέδεηαη κεηΪ ηελ ηκεκαηηθά 

παξαιαβά ησλ ηξνθέκσλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπά παξαιαβάο δελ δηαπηζηψζεη θαλΫλα 

πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ. 

Δπεηδά ε παξΪδνζε ησλ ηξνθέκσλ εέλαη ηκεκαηηθά, ζα εθδέδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά 

εέηε ακΫζσο κεηΪ ηελ παξΪδνζε ηεο θΪζε θνξΪ πνζφηεηαο, εέηε ην αξγφηεξν εληφο ηξηΪληα 

(30) εκεξψλ. 

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  

5.1.2. Σνλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 

θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο 

ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% 

θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ  20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε 

θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 4% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε 

δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ 
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γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ά αληηθαηαζηάζεη 

ηα ζπκβαηηθΪ πιηθΪ ά δελ επηζθεπΪζεη ά ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά 

ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ. 

4412/2016  

Γελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεέ ά παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κε επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ 

ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην 

νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ αλΪδνρν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ 

θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ΔπηπιΫνλ κπνξεέ λα επηβιεζεέ ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε δηαδηθαζέεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 

επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε- 

παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε 

πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν 

αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο. 

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ   

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη 

ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 

παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηΪζηαζε), κΫζα ζε 

αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο 

ζρεηηθάο απφθαζεο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά 

πξνζθπγά. 

 

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ζ πξνκάζεηα ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ ψζηε λα κπνξεέ λα πξνκεζεχεηαη ν 

Γάκνο Μπθφλνπ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηεέηαη θΪζε θνξΪ εληφο ηνπ ηξΫρνληνο Ϋηνπο. Ο 

αλΪδνρνο νθεέιεη ρσξέο θαζπζηΫξεζε απφ ηε ζηηγκά πνπ ιακβΪλεη ηελ εληνιά πξνκάζεηαο 

ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ, λα εθνδηΪζεη ηελ Τπεξεζέα κε ηελ παξαγγειζεέζα 

πνζφηεηα ησλ ηξνθέκσλ/ γΪιαθηνο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 

4412/2016. ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε 

ρνξεγεέηαη ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 

επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα 

παξΪηαζεο ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην 

πιηθφ, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 
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6.1.3. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα, ηελ 

απνζάθε ππνδνράο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ 

πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο λσξέηεξα. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβΪιεη ζηελ ππεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 

απνζάθεο, ζην νπνέν αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν 

αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε. 

6.2  Παξαιαβά πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο, 

πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ. ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ 

πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα 

παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. Ο πνηνηηθφο Ϋιεγρνο ησλ πιηθψλ γέλεηαη καθξνζθνπηθΪ 

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο –απφξξηςεο  ησλ 

πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο – δεπηεξνβΪζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε 

βΪζε ηνπο ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα 

παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα 

ηνπ αλαδφρνπ ά ά απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα 

Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν. 

Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ  

δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα 

δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθεέσλ αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά 

πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο 

αξρηθάο εμΫηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ 

Ν.4412/16. 

Σν απνηΫιεζκα  ηεο θαη΄Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν 

κΫξε. 

Ο αλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ 

ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαη΄Ϋθεζε εμΫηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο 

πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζηνλ θαζνξηζκΫλν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. Οξέδεηαη σο ρξφλνο 

παξΪδνζεο ν πξνβιεπφκελνο ζχκθσλα κε ηε πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ ηεο κειΫηεο ηεο 

ππεξεζέαο θαη ηελ παξΪγξαθν 6.1.1. ηεο παξνχζεο. 

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ 

απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε 

παξαιαβά ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ 

θαη εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε 

κφλν ην ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ 

πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη 

δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά 

πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ 

κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ 

παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο 

πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 

1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθά 

17PROC006273610 2017-06-01

ΑΔΑ: Ω3ΔΗΩΚΚ-Λ70



33 

 

θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ 

ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.24 

6.3  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

6.3.1. Όια ηα εέδε ζα πξΫπεη λα εέλαη αξέζηεο πνηφηεηαο. 

 Σα ρνξεγνχκελα εέδε ζα εέλαη θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο Δ.Δ.. Ζ 

κεηαθνξΪ ηνπο ζα γέλεηαη κε κεηαθνξηθΪ κΫζα θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα. Σα πξντφληα θαη 

ε δηαθέλεζά ηνπο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ 

θαη Πνηψλ θαη ΑληηθεηκΫλσλ θνηλάο ρξάζεο, ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο, πγεηνλνκηθΫο θαη 

θνηλνηηθΫο δηαηΪμεηο θαζψο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 

θαη ηξνθέκσλ.  

 

Οη πξνκεζεπηΫο νθεέινπλ λα εθαξκφδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ κέα κφληκε δηαδηθαζέα γηα ηελ 

πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ ε νπνέα πινπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηνπ ζπζηάκαηνο ΑλΪιπζεο 

Κηλδχλσλ θαη Κξηζέκσλ εκεέσλ ΔιΫγρνπ (HACCP). 

Ο αλΪδνρνο ηεο πξνκάζεηαο πξΫπεη νπσζδάπνηε λα Ϋρεη ππφςε ηνπ φηη ηα πξνο πξνκάζεηα 

εέδε ζα πιεξνχλ απαξαέηεηα ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ππεξεζέαο Γηα ηελ εμαζθΪιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθέκσλ θαζ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο πξνκάζεηαο ε Τπεξεζέα Ϋρεη ην 

δηθαέσκα λα απνζηΫιιεη δεέγκαηα ηξνθέκσλ γηα Ϋιεγρν ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο σο 

επέζεο θαη λα πξνβαέλεη ζηε δηελΫξγεηα ειΫγρνπ κΫζσ ΔΛ.Ο.Σ θιπ γηα ηε δηαπέζησζε 

ηάξεζεο εθ κΫξνπο ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηά ζπζηάκαηνο HACCP. 

 

6.3.2. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο 

ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε 

κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε 

απηά. 

6.3.3. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ 

νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 

Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ 

ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.4. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

                                                                                          Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

                                                                                         ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΜειΫηε  

 

 

 

        

                                                 

24 ην Ϊξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηάζεη κεηαβαηηθΪ ηηο νδεγέεο πνπ 

δέλνληαη ζηελ ΤΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνέα δελ Ϋρεη θαηαξγεζεέ. 
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       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

       ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

       ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

       Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

             

  

 

                            ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΑΡ. 07/2017 

(ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΜΔ ΣΖΝ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ «Π.Α.Κ.Ο. „Γ.ΑΞΗΧΣΖ‟» ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ 

ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ 

 

         ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  

     

H παξνχζα κειΫηε αθνξΪ α) ζηελ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ  γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο 

Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟) θαη β) ζηελ πξνκάζεηα γΪιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γάκνπ 

Μπθφλνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα Ϋλα εκεξνινγηαθφ Ϋηνο θαη Ϋσο ηεο εμαληιάζεσο 

ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε 

δηαδηθαζέα αλΪδεημεο λΫνπ πξνκεζεπηά 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκάζεηαο γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ 

επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟»  

(κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟  αλΫξρεηαη  ζην πνζφ ησλ 

82.462,87€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθεένπο θσδηθνχο  ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΚΑ: 15-6654.0002 πνζφ 51.226,65€, ΚΑ: 15-6654.0003 πνζφ 

11.362,15€, ΚΑ: 15-6654.0004 πνζφ 13.513,67€, ΚΑ: 15-6654.0005 πνζφ 6.360,40€, γηα ηα 

Ϋηε 2017-2018 φπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη θαησηΫξσ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκάζεηαο 

γΪιαθηνο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ α) εξγαδφκελσλ  ζην Γάκν Μπθφλνπ β) εξγαδφκελσλ  ζην  

ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟»θαη γ) εξγαδφκελσλ ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν Μπθφλνπ  αλΫξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 28.923,48 € θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθεένπο ΚΑ ηνπ Γάκνπ  ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

σο εμάο : Γάκνο Μπθφλνπ: ΚΑ:  20-6063  πνζφ: 23.065,56 €, Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟: ΚΑ: 60-6063 πνζφ: 732,24€, ΚΑ: 15-6063 πνζφ: 732,24€, ΚΑ: 70-6063 πνζφ: 

732,24€, Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν Μπθφλνπ:  ΚΑ: 20-6063 πνζφ: 3.661,20€ γηα ηα Ϋηε 

2017-2018 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ πξνκάζεηαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 111.386,35€ 

επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ.  

Δηδηθφηεξα ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ρσξέδνληαη ζηηο θΪησζη νκΪδεο :  

ΟΜΑΓΑ Α‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑ :15-6654.0002, ΠΟΟΤ 51.226,65€ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

 

Α/

Α 

1.α ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 Δ 

ΔΤΡΧ 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ  

Δ ΔΤΡΧ 

 
1 ΑιΪηη πζθ.750 γξ. 70 3,90 273 
2 ΑιΪηη ςηιφ / ρνληξφ kgr πζθ. 1000γξ. 10 1,20 12 
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3 Αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξάζεηο πζθ. 1 Kg 40 1,90 76 
4 Αιεχξη πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ πζθ. 500 γξ. 180 1,40 252 
5 Ακκσλέα Φαθει. 5 1,00 5 
6 ΑπγΪ  κεζαέα  6Ϊδα 500 1,40 700 
7 Βαλέιηα ζε ζθφλε πζθ. 5 

ηεκ.x3γξ 

20 1,05 21 
8 Βαζηιηθφο πζθ. 20 γξ. 4 1,90 7,6 
9 Βξψκε ΚΟΤΑΚΔΡ πζθ. 1000γξ. 4 

 

30 

4,10 16,4 
10 ΓΪια ηχπνπ Family 1.5% Σεκ. 1,5lt 500 2,90 1450 
11 Γαινπνχια βξαζηά Kg 80 17,50 1400 
12 Γαξέθαιν ηξηκ. πζθ.30 γξ. 4 2,20 8,8 

13 Γηανχξηη ζηξαγγηζηφ κε 2% ιηπαξΪ πζθ. 1Kg 500 4,90 2450 
14 Γέγαληεο θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο πηζηνπνηεκΫλνη ζε 

ζπζθεπαζέα 

 

 

500 γξ. 

60 6,80 408 

15 Γεληξνιέβαλν πζθ. 35γξ. 2 1,50 3 
16 ΓΪθλε πζθ. 20 γξ. 4 1,80 7,2 
17 

 

Γπφζκνο 

 

πζθ. 30γξ. 
6 1,90 11,4 

18 Διαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

πζθ  5 ιηη 

100 29,65 2965 

19 ΔιηΫο Καιακψλ εθππξελσκΫλεο πζθ. 1Kg 

20 9,00 180 

20 ΔιηΫο καχξεο πΪζηα πζθ. 135 γξ. 120 3,90 468 
21 ΕΪραξε ςηιά θξπζηαιιηθά πζθ 1 Kg. 90 1,20 108 
22 ΕΪραξε Ϊρλε πζθ. 400 γξ. 10 1,20 12 
23 ΕπκαξηθΪ - ΠΪζηεο πζθ. 500 γξ. 1500 1,60 2400 
24 Ζιηφζπνξνο ςέρα  θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλνο 

πζθ. 1 Kg 

4 4,40 17,6 

25 ΚαθΪν πζθ. 125 γξ. 30 2,80 84 
26 ΚαλΫιια μπιΪθηα πζθ. 50 γξ. 50 2,20 110 
27 ΚαλΫιια ηξηκκΫλε πζθ. 50 γξ. 30 1,80 54 

28 ΚαξακΫιεο κηθξΫο δειΫ 

 

πζθ 500 γξ. 

 100 5,80 580 

29 ΚΪξπ 

 

πζθ. 30 γξ. 

 4 

 

2,50 

 10 

30 Καξπδφςηρα ρχκα, θξΫζθηαο εζνδεέαο,  

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, 

πηζηνπνηεκΫλε 

πζθ 1 Kg 

4 18,30 73,2 

31 Κνξλ θιΫηθο πζθ. 500 γξ. 150 5,90 885 
32 ΚξΫκεο βαλέιηα ά ζνθνιΪηα πζθ. Φαθει. 500 0,80 400 
33 Κχκηλν πζθ. 25 γξ. 4 2,80 11,2 
34 ΜαγηΪ Ξεξά πζθ. 3ηεκ. 10 1,90 19 
35 Μαξγαξέλε ηχπνπ  Soft πζθ. 500 γξ. 60 3,60 216 
36 ΜαξκειΪδα θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο(δηΪθνξεο) 

πζθ. 500 γξ. 
80 4,40 352 

37 ΜΫιη Θπκαξέζην πζθ. 1 Kg 60 19,80 1188 
38 ΜνζρνθΪξπδν 

 

 

πζθ. 30γξ. 4 3,90 15,6 
39 ΜπαρΪξη ηξηκκΫλν πζθ. 30γξ. 4 2,50 10 
40 ΜπΫηθηλ πανπληεξ Φαθ. 20 γξ.ρ3 25 1,00 25 
41 Μπηζθφηα ηχπνπ ΜηξΪληα, νιηθάο 

αιΫζεσο 

πζθ. 250 γξ. 60 2,00 120 
42 Μπηζθφηα ηχπνπ Πηη - Μπεξ, νιηθάο 

αιΫζεσο 

πζθ. 225 γξ. 60 1,80 108 
43 ΝεξΪ εκθηαισκΫλα1,5 lt 

 

Κηβ.6 θηαιψλ 

1,5lt  

 

       

4000 

 

 2,20 8800 

44 ΝηνκΪηα πειηΫο, ειιεληθάο πξνΫιεπζεο πζθ. 400 γξ. 50 2,40 120 
45 ΝηνκΪηα ηχπνπ 

πνπκαξφ/θνλθαζε/ληνκΪηα 

ηξέθηε 

πζθ. 500 γξ. 
1000 1,20 1200 

46 Ξχδη ΦηΪιε 2l 20 4,90 98 
47 ΠηπΫξη ηξηκκΫλν πζθ. 100 γξ. 20 3,70 74 
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48 Ρεβχζηα πηζηνπνηεκΫλα, θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

πζθ. 500 γξ. 

 200  3,20 640 

49 Ρέγαλε πζθ. 150 γξ. 15 2,90 43,5 
50 Ρχδη γιαζΫ πηζηνπνηεκΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ.  

 

200 

 

2,60 520 

51 Ρχδη θέηξηλν γηα πηιΪθη πηζηνπνηεκΫλν, 

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ. 

500 

 2,40 1200 

52 Ρχδη θαξνιέλα πηζηνπνηεκΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ. 

120 2,70 324 

53 νθνιΪηα θνπβεξηνχξα ληθΪδεο  

  

πζθ. 100 γξ. 20 3,00 60 
54 νθνιαηΪθηα πγεέαο κέλη πζθ. 450 γξ. 50 7,30 365 
55 φδα θαγεηνχ πζθ. 380 γξ. 6 3,00 18 
56 νπζΪκη 

 

πζθ. 100 γξ. 

 4 1,70 6,8 

57 ηαθέδα μαλζηΪ θνξηλζηαθά, ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλε 

 

πζθ. 1kg 

20 8,50 170 

58 ηαθέδα καχξε, ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλε 

 

 

πζθ. 1kg 

 
4 

 

 

             

9,20 

 

36,8 

59 ΜπαρΪξη  πζθ. 30 γξ. 

6 2,50 15 

60 Σαρέλη ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, 

πηζηνπνηεκΫλν, 100% ζνπζΪκη, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνειεχζεσο 

πζθ.1000 γξ. 

10 13,50 135 

61 Σφλνο   ζε λεξφ πζθ. 160 γξ. 100 3,20 320 
62 Σπξέ  Gouda Kg 50 9,20 460 
63 Σπξέ αλζφηπξν / κπδάζξα λσπά γιπθηΪ Kg 50 8,80 440 
64 Σπξέ κπδάζξα μεξά ηξηκκΫλε Kg 50 8,40 420 
65 Σπξέ ΚαζΫξη, θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο 10% ιηπαξΪ 

Kg 
50 14,80 740 

66 Σπξέ θεθαινηχξη θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθφ ηξηκκΫλν 

Kg 
60 10,80 648 

67 Σπξέ θΫηα εγρψξηα Kg 300 11,20 3360 
68 ΦαθΫο κΫηξηεο πηζηνπνηεκΫλεο, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

 

πζθ. 500 γξ. 

240  2,90 696 

69 Φαζφιηα κΫηξηα, πηζηνπνηεκΫλα, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

 

πζθ. 500 γξ. 

200  4,70 940 

70 ΦξπγαληΪ ζηθΪιεσο πζθ. 4 ηεκ. 25 2,30 57,5 
71 Φχιιν ζθνιηΪηα/ θνπξνχ 800γξ  80 6,80 544 
72 ΥαιβΪο βαλέιηα ά κε θαθΪν 1000γξ 30 12,80 384 
73 Υακνκάιη  πζθ. 30γξ. 10 1,50 15 
74 Υπκφο Λεκφλη θπζηθφο πζθ. 330ml 

20 1,20 24 

75 Φσκέ ηνζη νιηθάο αιΫζεσο ά ζηθΪιεσο πζθ. 370 γξ. 
300 2,90 870 

    ΤΝΟΛΟ 41.257,6 

     ΦΠΑ 

(13%) 

4.283,94 

 

5693,9958 

 

    ΦΠΑ 

(24%) 

1.993,01 

  

 

 

 

 

   ΤΝΟΛΟ 

1 

47.534,55 
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (1.α + 1.β):  51.226,65 ΔΤΡΧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β΄ 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 ΠΟΟΤ 11.362,15€ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

 

 1.β ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ   ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

Δ ΔΤΡΧ  

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

76 Αλαςπθηηθφ πνξηνθαιΪδα κε 

αλζξαθηθφ 1,5l 

θηβ. 6 ηεκ  

20 15,50 310 

77 Φπζηθφο ρπκφο βχζζηλν 1lt. 12 ηεκ 35 26,40 924 

78 Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθΪιη 1lt. 12 ηεκ 35 28,80 1008 

    ΤΝΟΛΟ 2.242 

    ΦΠΑ (24%) 538,08 

    ΤΝΟΛΟ 2 2.780,08 

79 ΚαιακΪθηα  100ηεκ  15 1,80 27 

80 ΚαιακΪθηα μχιηλα γηα ζνπβιΪθηα 100 ηεκ. 10 2,40 24 

81 ΑληαιιαθηηθΪ θηαιέδηα γηα γθαδΪθηα  

ηχπνπ El Greco  

450γξ.  

15 7,10 106,5 

82 ΑληαιιαθηηθΪ θηαιέδηα γηα γθαδΪθηα 

κηθξΪ θιαζζηθΪ 

260γξ. 

15 1,50 22,5 

83 ΠιαζηηθΪ θνπηΪιηα κηθξΪ 10 ηεκ  50 0,60 30 

84 ΠιαζηηθΪ πεξνχληα κηθξΪ 10ηεκ  50 0,60 30 

85 ΠιαζηηθΪ πηΪηα  10ηεκ  50 1,80 90 

86 ΠιαζηηθΪ πνηάξηα  50 ηεκ  200 1,30 260 

87 πζθεπά πγξαεξένπ  ηχπνπ El Greco ΣΔΜ 450 γξ. 3 48,50 145,5 

    ΤΝΟΛΟ 735,50 

    ΦΠΑ (24%) 176,52 

    ΤΝΟΛΟ 3 912,02 
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 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 11.362,15 ΔΤΡΧ 

 

ΟΜΑΓΑ Γ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΜΑΝΑΒΗΚΖ ΚΑ :15-6654.0004 ΠΟΟΤ 13.513,67€ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

 

A/

A 

  2.α    ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Μνζραξέζηνο θηκΪο Νσπφο θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

Kg 

250 6,50 1.625 

2 Πνληέθη Μφζρνπ Νσπφ  θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

Kg 

250 8,50 2.125 

3 Κνηφπνπιν Νσπφ ΣεκαρηζκΫλν  

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο 

Kg 

550 3,10 1.705 

 

 

   ΤΝΟΛΟ 5.455,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 709,15 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 6.164,15 

A/

A 

2.β ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

(θαηεςπγκΫλα ςΪξηα) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 ΦΪξη ΠΫξθα θηιΫην Kg 250 8,50 2.125 

2 ΦΪξη ΓαιΫνο θΫηα Kg                             

150                      4,60 690 

    ΤΝΟΛΟ 2.815,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 365,95 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 3.180,95 

A/

A 

2.γ ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

(θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ

 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 ΑξαθΪο    ζπζθ. 1000gr Σεκ. 150 2,37 355,5 

2 ΑλΪκεηθηα  ζπζθ. 1000gr Σεκ. 150 2,15 322,5 

3 Καιακπφθη  ζπζθ. 1000gr Σεκ. 100 2,43 243 

4 παλΪθη   ζπζθ. 1000gr Σεκ. 200 2,49 498 

5 ΦαζνιΪθηα  ζηξνγ.  ζπζθ.1000gr Σεκ. 150 2,44 366 

    ΤΝΟΛΟ 1.785,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 232,05 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 2.017,05 
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΜΑΝΑΒΗΚΖ: 13.513,67 ΔΤΡΧ 

ΟΜΑΓΑ Γ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΗΓΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ (ΦΧΜΗ & ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ )  ΚΑ 

:15-6654.0005 ΠΟΟΤ 6.360,40€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Α/Α   3. ΔΗΓΖ ΜΑΝΑΒΗΚΖ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖ

Ζ 

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 

 Δ ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Αγγνχξηα Σεκ. 600 1,10 660 

2 Αθηηλέδηα Kg 100 1,75 175 

3 Άλεζνο Σεκ.  50 0,70 35 

4 Γπφζκνο Σεκ.  30 1,10 33 

5 Καξφηα Kg 500 0,90 450 

6 Koινθχζηα Kg 250 1,90 475 

7 Κξεκκχδηα θξΫζθα Kg 30 1,50 45 

8 Κξεκκχδηα μεξΪ Kg 350 0,90 315 

9 ΛΪραλν Kg 250 0,90 225 

10 Λεκφληα Kg 200 1,80 360 

11 Ματληαλφο Σεκ.  150 0,80 120 

12 Μαξνχιηα Σεκ. 150 0,95 142,5 

13 ΜειηηδΪλεο Kg 100 2,00 200 

14 ΝηνκΪηεο Kg 400 2,80 1120 

15 ΠηπεξηΫο πξΪζηλεο ζηξνγγπιΫο Kg 30 3,30 99 

16 Ϋιηλν Σεκ. 65 0,90 58,5 

17 θφξδα Σεκ. 60 0,60 36 

18 Μάια Kg 600 1,90 1140 

19 ΜπαλΪλεο Kg 400 1,85 740 

20 ΑριΪδηα Kg 300 2,50 750 

21 ΠνξηνθΪιηα Kg 600 1,10 660 

22 Πεπφληα Kg 200 2,20 440 

23 Καξπνχδηα Kg 300 0,80 240 

24 Βεξέθνθα Kg 100 2,50 250 

25 ΦξΪνπιεο  Kg 200 5,50 1100 

26 Μαληαξέληα Kg 100 1,50 150 

27 ΡνδΪθηλα Kg 100 1,70 170 

28 Νεθηαξέληα Kg 100 1,70 170 

29 ΠαηΪηεο Kg 1600 1,00 1600 

    ΤΝΟΛΟ 11.959,00 

    ΦΠΑ 

(13%) 

1.554,67 

    ΓΔΝ. 

ΤΝ. 

13.513,67 
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ (ΦΧΜΗ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ): 

6.360,40 ΔΤΡΧ 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ: 82.462,87€ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΦΠΑ) 

 

ΟΜΑΓΑ Δ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ 

ΣΧΝ Ν.Π.Γ.Γ  

Α) ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 23.065,56 € 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Β) Ν.Π.Γ.Γ «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟ :  

Κ.Α. 60-6063    ΠΟΟΤ 732,24 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Κ.Α. 15-6063    ΠΟΟΤ 732,24 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Κ.Α. 70-6063    ΠΟΟΤ 732,24 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Γ) Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν Μπθφλνπ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 3.661,20 €  

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Φσκέ  νιηθάο αιΫζεσο 500 gr. 2000 1,00 2.000,00 

2 ΠαμηκαδΪθηα θξέζηλα Kg 100 6,00 600,00 

3 ΜεινκαθΪξνλα Kg 20 12,00 240,00 

4 ΚνπξακπηΫδεο Kg 10 12,00 120,00 

5 Βνπηάκαηα - ΚνπινπξΪθηα δηΪθνξα Kg 100 12,00 1.200,00 

6 ΑικπξΪ δηΪθνξα (ηπξνπηηΪθηα, θιπ) Kg 100 12,00 1.200,00 

    ΤΝΟΛΟ 5.360,00 

    ΦΠΑ 

(13%) 

ΦΠΑ 

(24%) 

338,00 

662,40 

    ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

6.360,40 

 
 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
      

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟ / 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 

1 ΛΗΣΡΟΤ 
ΣΔΜ 240 15.120 1,35 20.412,00 

         ΤΝΟΛΟ: 20.412,00 

   
 

 Φ.Π.Α. 13% 2.653,56 

   

 

 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ: 23.065,56 
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ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ: 28.923,48  € (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΦΠΑ) 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : (ΟΜΑΓΑ Α' + ΟΜΑΓΑ Β΄  + 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ + ΟΜΑΓΑ Γ΄ + ΟΜΑΓΑ Δ΄):  111.386,35 €, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 

 

Ζ πξνκάζεηα ζα γέλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ θαη κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζε ηεο ηηκάο αλΪ νκΪδα ε νπνέα ζα δνζεέ σο εμάο:   

α) ππνινγηδφκελε κε πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) επέ ηεο εθΪζηνηε 

δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο πψιεζεο ηνπ εέδνπο θαηΪ ηελ 

εκΫξα παξΪδνζεο, ζχκθσλα κε ηα δειηέα πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο νηθεέαο ΠεξηθΫξεηαο γηα  

ηηο νκΪδεο : εέδε νπσξνπσιεένπ (καλαβηθάο), εέδε θξενπσιεένπ, θαη  

Β) κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηφ (%), ζηηο ηηκΫο 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζέαο, ζχκθσλα κε ην νπνέν ζα πξνθχπηεη ε 

ρακειφηεξε θαζαξά αμέα  αλΪ νκΪδα εηδψλ  γηα ηα ππφινηπα εέδε  ηεο πξνκάζεηαο, άηνη γηα  

ηηο νκΪδεο:   εέδε παληνπσιεένπ, δαραξνπιαζηηθάο (ςσκέ θαη αξηνζθεπΪζκαηα) θαζψο θαη 

ηνπ γΪιαθηνο. 

 

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη ζε πξνκεζεπηά (ά πξνκεζεπηΫο) πνπ ζα πξνζθΫξεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ 

κΫζε ηηκά ιηαληθάο πψιεζεο ηνπ θΪζε εέδνπο ηελ εκΫξα παξΪδνζεο φπσο απηά πξνθχπηεη 

απφ ην εθΪζηνηε εθδηδφκελν δειηέν πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζέαο εκπνξένπ ηεο νηθεέαο 

ΠεξηθΫξεηαο, γηα  ηηο νκΪδεο: εέδε νπσξνπσιεένπ (καλαβηθάο), εέδε θξενπσιεένπ, θαη κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηφ (%), ζηηο ηηκΫο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζέαο, ζχκθσλα κε ην νπνέν ζα πξνθχπηεη ε 

 

 

 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΝΠΓΓ   ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟ 

      

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟ / 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 

ΓΑΛΑ 

ΦΡΔΚΟ 1 

ΛΗΣΡΟΤ 

ΣΔΜ 240 1.440 1,35 1.944,00 

          ΤΝΟΛΟ: 1.944,00 

     Φ.Π.Α 13% 252,72 

     

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ: 2.196,72 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
     

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟ / 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

   

1 
ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 1 

ΛΗΣΡΟΤ 
ΣΔΜ 240 2.400 1,35 3.240,00 

   

          ΤΝΟΛΟ: 3.240,00    

     Φ.Π.Α. 13% 421,20 
   

     

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ: 3.661,20 
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ρακειφηεξε θαζαξά αμέα  αλΪ νκΪδα εηδψλ  γηα ηα ππφινηπα εέδε  ηεο πξνκάζεηαο, άηνη γηα  

ηηο νκΪδεο:   εέδε παληνπσιεένπ, δαραξνπιαζηηθάο (ςσκέ θαη αξηνζθεπΪζκαηα) θαζψο θαη 

ηνπ γΪιαθηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο ηεο πξνκάζεηαο. 

 

Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη (ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ 

πξνζθνξΪ γηα κέα ά πεξηζζφηεξεο νκΪδεο ηξνθέκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπο ζα πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νκΪδαο. 

Μχθνλνο, 24-04-2017 

Θεσξάζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 

ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ - 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

πληΪρζεθε 

   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 

 

 

 

 

     ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

       ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

  

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1. α. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  

Όια ηα εέδε παληνπσιεένπ πξΫπεη λα εέλαη Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκΫλε 

παξαγγειέα ηνπ θΪζε ζηαζκνχ. Ζ ζπζθεπαζέα λα θΫξεη ζηα ειιεληθΪ ελδεέμεηο, φπσο απηΫο 

αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 11 Κ.Σ.Π. πεξέ επηζάκαλζεο. Σα ρνξεγνχκελα εέδε ζα εέλαη θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο Δ.Δ.. Ζ κεηαθνξΪ ηνπο ζα γέλεηαη κε 

κεηαθνξηθΪ κΫζα θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα. Σα πξντφληα θαη ε δηαθέλεζά ηνπο ζα εέλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη 

ΑληηθεηκΫλσλ θνηλάο ρξάζεο, ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο, πγεηνλνκηθΫο θαη θνηλνηηθΫο 

δηαηΪμεηο θαζψο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη 

ηξνθέκσλ.  

ΓΪια κεξηθΪ απνβνπηπξσκΫλν (light) ζπκππθλσκΫλν (ηχπνπ εβαπνξΫ) : Δέλαη ην γΪια ηνπ 

νπνένπ ε θαηΪ βΪξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξΪ εέλαη 2-4%. ΓεληθΪ ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη 
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ζην Ϊξζξν 80 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη λα πιεξνέ ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο 

ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα θαζαξνχ βΪξνπο 410 γξ. ζε κεηαιιηθΪ θπηέα θαη κε 

εχθνιν Ϊλνηγκα (easy open). 

Γηανχξηη κε 2% ιηπαξΪ: Γηανχξηη ραξαθηεξέδεηαη ην πξντφλ, ην νπνέν πξνθχπηεη κεηΪ απφ 

πάμε απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν λσπνχ γΪιαθηνο ηεο αληέζηνηρεο πξνο ηελ νλνκαζέα θχζεο θαη 

πξνΫιεπζεο, κε ηελ επέδξαζε θαιιηΫξγεηαο δχκεο πνπ πξνθαιεέ εηδηθά γη‟ απηφ δχκσζε. Σν 

πξντφλ λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 82 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

Θα δηαθηλεέηαη ζε ζπλζάθεο ςχμεο φπσο νξέδεηαη ζηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

ΤγεηνλνκηθΫο θαη θηεληαηξηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ηνπ 1 Kg. 

ΑπγΪ λσπΪ: Σα απγΪ ζα εέλαη αθΫξαηα θαη θαζαξΪ, σνζθνπεκΫλα Α΄ θαηεγνξέαο κε ηηο 

απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο βΪζεη ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ, βΪξνπο 53-63 γξ. θαηεγνξέα 

medium. Ο Ϋιεγρνο ηνπ βΪξνπο ζα εμαθξηβψλεηαη κε δχγηζε νξηζκΫλνπ αξηζκνχ απγψλ θαη‟ 

εθηέκεζε απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο. Σα απγΪ ζα εέλαη  ζπζθεπαζκΫλα απφ ην σνζθνπηθφ 

θΫληξν ζε θαζαξΫο πξνζάθεο, κε ηηο απαξαέηεηεο ελδεέμεηο (αξ. Χνζθνπηθνχ θΫληξνπ, 

θαηεγνξέα απγνχ Α΄, εκεξνκελέα παξαγσγάο, εκεξνκελέα ιάμεο θ.ι.π.). 

ΣπξνθνκηθΪ πξντφληα: (Σπξέ θΫηα εγρψξηα,αλζφηπξν, ηπξέ ηχπνπ Gouda Οιιαλδέαο ά Δ.Δ., 

ηπξέ ηχπνπ θαζΫξη εγρψξην ά Δ.Δ, θιεξφ ηπξέ ηχπνπ παξκεδΪλα   εγρψξην ά Δ.Δ.). Όια ηα 

ηπξηΪ λα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο. Να Ϋρνπλ ηελ πιάξε θαη επηηπρεκΫλε σξέκαλζε, απαιιαγκΫλα 

αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθά γεχζε ελφο εθΪζηνπ, λα κελ 

παξνπζηΪδνπλ αιινηψζεηο πθάο θαη ρξψκαηνο, λα εέλαη πξψηεο πνηφηεηαο (ηα ηξέκκαηα 

απνθιεένληαη). Σα ηπξηΪ πξΫπεη λα πιεξνχλ ηηο κηθξνβηνινγηθΫο πξνδηαγξαθΫο, φπσο 

νξέδνληαη ζηα Π.Γ. 56/95 θαη 119/97. Ο ρεκηθφο θαζψο θαη ν εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα εέλαη δεζκεπηηθφο. Ζ κεηαθνξΪ ησλ ηπξηψλ πξνο ηηο 

απνζάθεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζα γέλεηαη κε απηνθέλεηα – ςπγεέα ηα νπνέα ζα θΫξνπλ 

θαηαγξαθηθΪ ζεξκφκεηξα. Σα απηνθέλεηα ςπγεέα ζα εέλαη θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα. Ζ 

ζπζθεπαζέα ζα εέλαη  αλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο. Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη 

λα δηαζΫηεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο HACCP (αξ. 487/21-

9-2000 ΚΤΑ) γηα ηνπο ρψξνπο παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο θαη εκπνξέαο ησλ ρνξεγνχκελσλ 

εηδψλ (απνζάθεπζεο θαη δηαθέλεζεο) απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο. ε πεξέπησζε 

πνπ ν πξνκεζεπηάο δελ εέλαη παξαγσγφο, πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη 

νξζάο ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα 

πηζηνπνέεζεο. 

ΕπκαξηθΪ: Μαθαξφληα γηα παζηέηζην, ζπαγγΫηη, πΪζηεο (θξηζαξΪθη, θνθηφ καθαξνλΪθη, 

ζνπζακΪθη, πεπνλΪθη θ.ι.π.) ρπινπέηεο. Σα δπκαξηθΪ ζα εέλαη παξαζθεπαζκΫλα απφ 

ζηκηγδΪιη πινχζην ζε γινπηΫλε ά Ϊιεπξν νιηθάο Ϊιεζεο καθαξνλνπνηΐαο απφ ζθιεξφ ζέην 

θαη λεξφ ρσξέο δχκε, μεξαηλφκελα εληφο εηδηθψλ ζαιΪκσλ κε ειαθξΪ ζΫξκαλζε ά ζηνλ αΫξα 

ρσξέο ςάζηκν, λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 115 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη 

Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Σα παξαπΪλσ εέδε ζα 

εέλαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 500 γξ.  

ΜαξκειΪδα: Να εέλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο Υξάζεο (Ϊξζξν 

132) θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. ε ζπζθεπαζέα πιαζηηθά 

380 γξ. ά ζε Ϊιιε ζπζθεπαζέα αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ ηδξχκαηνο, θαζψο θαη επηινγάο 

εηδψλ θξνχησλ.      

ΜΫιη:  

ΜΫιη Θπκαξέζην: ΚαηΪ πξνηέκεζε εγρψξην. Να πιεξνέ  ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην 

Ϊξζξν 67 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο Υξάζεο θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη 

ΤγεηνλνκηθΫο θαη θηεληαηξηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ηνπ 1 Kg. 

Μαξγαξέλε ηχπνπ  Soft: Θα δηαηέζεηαη ζε θεζΫ ά παθΫην (ιηπαξά χιε γηα επΪιεηςε 70%), λα 

πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 78 ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη πνηψλ θαη ΑληηθεηκΫλσλ 

Κνηλάο Υξάζεο θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ππφ 

ςχμε ζε ζπζθεπαζέα 500 γξ., λα κελ πεξηΫρεη ζπληεξεηηθΪ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε trans 

ιηπαξΪ δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην 2% ησλ νιηθψλ ιηπηδέσλ. 
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ΥαιβΪο: Α΄ πνηφηεηαο λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο 

Ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο 

Ρχδη: Σν πξντφλ λα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο (θαξνιέλα, γιαζΫ, θέηξηλν γηα πηιΪθη θ.ιπ.) θαη λα 

πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη πηζηνπνηεκΫλν ρχκα ά ζε ζπζθεπαζέα 

ησλ 500 γξ. 

Όζπξηα: Σν πξντφλ λα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο (θαζφιηα κΫηξηα , θαζφιηα γέγαληεο, θαθΫο ςηιΫο-

ρνληξΫο θ.ιπ.) θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 121 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη πηζηνπνηεκΫλν ρχκα ά ζε 

ζπζθεπαζέα ησλ 500 γξ. 

Κνξλ ΦιΫτθο: Δέλαη ην πξντφλ κε βΪζε ηα ζηηεξΪ, πξννξηδφκελν γηα πξσηλφ, κε κεησκΫλεο 

ζεξκέδεο ά ρσξέο πξφζζεηα ζΪθραξα. Να πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 

103 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε 

ζπζθεπαζέα ησλ 375 γξ. 

Αιεχξη: Χο „‟Ϊιεπξν ζέηνπ ‟‟ ά απιψο „‟ Ϊιεπξν ‟‟ λνεέηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ην πξντφλ 

ηεο Ϊιεζεο πγηνχο ζέηνπ βηνκεραληθΪ θαζαξηζκΫλνπ απφ θΪζε αλφξγαλε ά νξγαληθά νπζέα. 

Σν πξντφλ λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 104, 105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. 

θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

Θα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ρΪξηηλε ηνπ 1 Kg. 

Αιεχξη ηχπνπ θαξέλα, ζηκηγδΪιη ρνληξφ θαη ςηιφ : Σν πξντφλ λα  πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 104, 105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη 

ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ρΪξηηλε ησλ 500 γξ. 

Μπηζθφηα ηχπνπ ΜηξΪληα ά Πηη-κπεξ: Σν πξντφλ λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζην Ϊξζξν 142 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα 

δηαηέζεληαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 250 γξ. 

ΕΪραξε: Να πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Να δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ηνπ 1 Kg. 

ZΪραξε Ϊρλε: Να πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Να δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 400 

γξ. 

ΑιΪηη: Φηιφ, εέλαη ην πξντφλ πνπ πξνΫξρεηαη εέηε απφ εμΪηκηζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηηο 

αιπθΫο εέηε απφ επεμεξγαζέα ηνπ νξπθηνχ Ϊιαηνο ησλ αιαησξπρεέσλ. Θα πξΫπεη λα Ϋρεη 

ιεπθφ ρξψκα θαη ην πδαηηθφ ηνπ δηΪιπκα λα εκθαλέδεη ειαθξηΪ κφλν ζνιεξφηεηα θαη λα 

πιεξνέ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 38 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη 

ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε πιαζηηθά ζπζθεπαζέα ησλ 750 γξ. 

Ξέδη: Να πξνΫξρεηαη κφλν απφ νμηθά δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξΪ ζηαθχιηα ά απφ μεξά 

ζηαθέδα θαη λα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

Ζ ζπζθεπαζέα λα θΫξεη ζηα ειιεληθΪ ελδεέμεηο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 10 θαη 

11 Κ.Σ.Π. πεξέ επηζάκαλζεο. Θα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 2l. ζε πιαζηηθά θηΪιε. 

Φχιιν θξνχζηαο θαη ζθνιηΪηαο : Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 113 

ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Ζ  κεηαθνξΪ ζα 

γέλεηαη κε απηνθέλεηα ςπγεέα ηα νπνέα ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθΪ ζεξκφκεηξα. ε θΪζε 

παξαιαβά ζα ειΫγρεηαη ε ζεξκνθξαζέα κεηαθνξΪο ηνπ πξντφληνο. Σα απηνθέλεηα ςπγεέα ζα 

εέλαη θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα 

δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα ησλ 450 γξ. θαη 800 γξ αληέζηνηρα.  

ΜπαραξηθΪ: ΠηπΫξη καχξν, θαλΫια ζθφλε θαη μχιν, κνζρνθΪξπδν, ξέγαλε, θχκηλν, ΓΪθλε, 

γαξέθαιν, δπφζκνο, βαζηιηθφο, κπαρΪξη θ.ι.π., φρη ρχκα. Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 42 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο 

ΓηαηΪμεηο. Ζ ζπζθεπαζέα ζχκθσλα κε απηά πνπ αλαγξΪθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

Υακνκάιη: Θα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη ζα πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 

148 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε 

θαθειΪθηα ζπζθεπαζκΫλα κΫζα ζε θνπηέ 30 γξ. 
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Σνκαηνπνιηφο απιφο ζπκππθλσκΫλνο θαη ηχπνπ πνπκαξφ: εέλαη ην πξντφλ πνπ 

παξαζθεπΪδεηαη κε ζπκπχθλσζε ηνπ ζαξθψδνπο ρπκνχ ησλ λσπψλ θαξπψλ ηεο ηνκΪηαο, κε 

απνβνιά κΫξνπο ηνπ λεξνχ απηψλ θαη πιεξνέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 124 

ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα δηαηέζεηαη ζε 

ζπζθεπαζέα κεηαιιηθά ά ρΪξηηλε ησλ 500 γξ. 

Υπκφο θπζηθφο θνθηΫτι θξνχησλ: σο ρπκφο θξνχησλ νξέδεηαη ην δπκψζηκν αιιΪ κε  

δπκσζΫλ πξντφλ πνπ ιακβΪλεηαη απφ πγηά θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο ά πνιιψλ εηδψλ, κε 

κεραληθΫο κεζφδνπο ιάςεο θαη Ϋρεη ην ρξψκα, ην Ϊξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθά γεχζε ησλ 

ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνέα πξνΫξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ησλ 

πξντφλησλ πξΫπεη λα εέλαη Ϊκεκπηνη θαη λα κελ παξΫρνπλ ελδεέμεηο ρξεζηκνπνηάζεσο 

κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ά αηεινχο επεμεξγαζέαο. ΓεληθΪ ηζρχεη φηη αλαθΫξεηαη ζην 

Ϊξζξν 126 θαη 127 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Θα 

δηαηέζεηαη ζε ρΪξηηλε ζπζθεπαζέα ηνπ 1 ιέηξνπ. 

ΔιηΫο  ρσξέο  θνπθνχηζη  :   Θα  εέλαη  Α΄ πνηφηεηαο   ρσξέο  θνπθνχηζη  κε  πξνδηαγξαθΫο   

πνπ  ηζρχνπλ  ζηηο  ΚνηλνηηθΫο  ΤγεηνλνκηθΫο  ΓηαηΪμεηο 

΄Άλζνο αξαβνζέηνπ (βαλέιηα ά θαθΪν), δειΫ, θξΫκα θαξακειΫ, κπΫηθηλ πΪνπληεξ, βαλέιηεο, 

ζφδα,  θαθΪν, θνξλ θιΪνπξ, ζηκηγδΪιη ςηιφ ,ρνληξφ, ζνπζΪκη, αξαβνζηηΫιαην, βαθά απγψλ 

θαξακΫιεο δειΫ, ζφδα θαγεηνχ, θπηέλε: Θα δηαηέζεληαη ζηε ζπζθεπαζέα πνπ αλαγξΪθεηαη 

ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη πνηψλ 

θαη ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

 Διαηφιαδν: ΠαξζΫλν ειαηφιαδν εμαηξεηηθφ (ΔΥΣRA) κε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 1%. 

Οη θπζηθΫο θαη ρεκηθΫο ζηαζεξΫο ηνπ ειαηφιαδνπ ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ΑληηθεηκΫλσλ θνηλάο ρξάζεσο θαη κε ηηο ηζρχνπζεο 

ΚνηλνηηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγεένπ 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ. Σν ειαηφιαδν ζα δηαηέζεηαη ζε ζπζθεπαζέα πΫληε (5) 

ιέηξσλ ζε πιαζηηθφ δνρεέν. Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο 

θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο HACCP (αξ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ) γηα ηνπο ρψξνπο 

παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο θαη εκπνξέαο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ (απνζάθεπζεο θαη 

δηαθέλεζεο) απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο. ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο δελ 

εέλαη παξαγσγφο, πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο 

ζπζηάκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο. 

 

 

1. β. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (αλαιψζηκα-αλαςπθηηθΪ θιπ.)  

Σα αλσηΫξσ εέδε ζα εέλαη φκνηα σο πξνο ηελ πνζφηεηα φπσο αθξηβψο αλαγξΪθνληαη  ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ .  

Σα  παξαπΪλσ  πξντφληα  ζα  κεηαθΫξνληαη  πξνο  ηηο  απνζάθεο   ησλ  παηδηθψλ  ζηαζκψλ  

κε  απηνθέλεηα  ςπγεέα  ηα    νπνέα  ζα  θΫξνπλ  θαηαγξαθηθΪ  ζεξκφκεηξα,  ζα  εέλαη  

θαζαξΪ  θαη  απνιπκαζκΫλα .  

Θα ζπλνδεχνληαη κε ηα θαηΪιιεια πηζηνπνηεηηθΪ θαη ζα παξαδέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

εθΪζηνηε ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο ΓηαηΪμεηο θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη 

Πνηψλ.  

 

 εκεηψλεηαη φηη νη ζπζθεπαζέεο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ   εέλαη ελδεηθηηθΫο 

θαη φηη νη πξνκεζεπηΫο δχλαληαη λα ζπκκεηΪζρνπλ πξνζθΫξνληαο ζπζθεπαζέεο εέηε 

ζχκθσλα κε απηΫο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε κειΫηε εέηε δηαθνξεηηθΫο αξθεέ νη πξνηεηλφκελεο 

ζπζθεπαζέεο λα θαιχπηνπλ  ηηο αληέζηνηρεο πξνυπνινγηζζεέζεο  πνζφηεηεο θαη  λα  πιεξνχλ 

γεληθΪ φια  ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πξντφλησλ θαη  ηηο  πνηνηηθΫο πξνυπνζΫζεηο 

απηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα κειΫηε ηεο ππεξεζέαο. 

 

 

2.α ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (θξΫαηα) 

Σα λσπΪ θξΫαηα ζα παξαδέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο, 

ΚηεληαηξηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο θαη εηδηθφηεξα: 
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Πνληέθη κφζρνπ λσπφ Α΄ πνηφηεηαο Ϊλεπ νζηνχ. Πνληέθη απηνηειΫο ηεκΪρην θαηΪ πξνηέκεζε 

εγρψξηαο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαηεγνξέαο δηΪπιαζεο U2. Σα 

θξΫαηα ζα πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ κηθξΪ θαη πγηά δψα (ειηθέαο κηθξφηεξεο ησλ 18 

κελψλ), απφ εγθεθξηκΫλα ζθαγεέα θαη ζα θΫξνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζεκΪλζεηο φπσο 

πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο, ΚηεληαηξηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Σα 

θξΫαηα ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα θαηΪιιεια πηζηνπνηεηηθΪ θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο. 

ΚηκΪο κφζρνπ λσπφο: Απφ θξΫαο κφζρνπ Α΄ πνηφηεηαο Ϊλεπ νζηνχ, θαηΪ πξνηέκεζε 

εγρψξηαο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαηεγνξέαο δηΪπιαζεο U2. Σα 

θξΫαηα ζα πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ κηθξΪ θαη πγηά δψα (ειηθέαο κηθξφηεξεο ησλ 18 

κελψλ), απφ εγθεθξηκΫλα ζθαγεέα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο, ΚηεληαηξηθΫο 

θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. Σα θξΫαηα ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα θαηΪιιεια πηζηνπνηεηηθΪ 

θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο. 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 410/94 ν ηεκαρηζκφο θαη ε επεμεξγαζέα ηνπ λσπνχ θξΫαηνο πξΫπεη 

απαξαέηεηα λα γέλεηαη απφ εγθεθξηκΫλεο εγθαηαζηΪζεηο ηεκαρηζκνχ θαη λα θΫξεη ηηο 

απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο (ζθξαγέδα θαη αξηζκφ Ϋγθξηζεο εγθαηΪζηαζεο ηεκαρηζκνχ. 

ΦηιΫην Κνηφπνπινπ λσπφ: Σα λσπΪ θνηφπνπια ζα εέλαη ΣΤΠΟΤ 65% (ρσξέο εληφζζηα) 

βΪξνπο 1300  γξ. πεξέπνπ (ην ελ ιφγσ βΪξνο κπνξεέ λα απμνκεηψλεηαη αλΪινγα κε ηηο 

απαηηάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο. Σα θνηφπνπια ζα εέλαη εγρψξηαο πξνΫιεπζεο ά πξνΫιεπζεο Δ.Δ., 

ζα εέλαη πξψηεο πνηφηεηαο, αλΫπαθα, ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο παξνπζέαζεο, θαζαξΪ ρσξέο 

θαλΫλα νξαηφ μΫλν ζψκα, αθαζαξζέα ά αέκα, ρσξέο νπνηαδάπνηε μΫλε νζκά, ρσξέο νξαηΫο 

θειέδεο αέκαηνο εθηφο απφ φζεο εέλαη κηθξνχ κεγΫζνπο θαη δηαθξηηηθΫο, ρσξέο εμΫρνληα 

ζπαζκΫλα θφθαια, ρσξέο ζνβαξνχο κψισπεο θαη ρσξέο έρλε πξνεγνχκελεο θαηΪςπμεο. Θα 

πξΫπεη επέζεο λα ππΪξρεη Ϋλα ιεπηφ θαη θαλνληθφ ζηξψκα ιέπνπο ζην ζηάζνο, ζηελ πιΪηε 

θαη ζηνπο κεξνχο (ζρεη. Καλνλ. Δ.Ο.Κ. 1538/91 Ϊξζξν 6 θαη Π.Γ. 291/96). Σα ελ ιφγσ 

ρνξεγνχκελα λσπΪ θνηφπνπια ζα πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ πηελνηξνθεέν πνπ Ϋρεη αξηζκφ 

Ϋγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθά Τπεξεζέα θαη λα θΫξνπλ απαξαέηεηα ηελ ζθξαγέδα 

(θνλθΪξδα) ηνπ θηεληαηξηθνχ ειΫγρνπ, κε εκεξνκελέα ιάμεσο ηνπ πξντφληνο. Ζ εκεξνκελέα 

ιάμεσο ηνπ πξντφληνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε ην πξντφλ λα ιάγεη 4 εκΫξεο κεηΪ ηελ 

εκεξνκελέα παξΪδνζεο. ΚΪζε παξαδηδφκελε παξηέδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

αλΪιπζεο θαζψο επέζεο θαη κε ηα θαηΪιιεια πηζηνπνηεηηθΪ θηεληαηξηθάο επηζεψξεζεο.  

 

Ζ κεηαθνξΪ ησλ πξντφλησλ ζα γέλεηαη κε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα απηνθέλεηα – ςπγεέα 

ηα νπνέα ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθΪ ζεξκφκεηξα. Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη 

πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο HACCP (αξ. 487/21-9-2000 

ΚΤΑ) γηα ηνπο ρψξνπο παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο θαη εκπνξέαο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ 

(απνζάθεπζεο θαη δηαθέλεζεο) απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο. ε πεξέπησζε πνπ ν 

πξνκεζεπηάο δελ εέλαη παξαγσγφο, πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο 

ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο. 

 

 

2.β  ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (θαηεςπγκΫλα ςΪξηα) 

Σα θαηεςπγκΫλα ςΪξηα ζα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο, θαηεςπγκΫλα θαηΪ κνλΪδα (IQF) λα εέλαη 

ζπζθεπαζκΫλα ζε Α θαη Β ζπζθεπαζέα (Α ζπζθεπαζέα πιαζηηθφ θχιιν θαη Β 

ραξηνθηβψηην) κε ηηο απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ζηα ειιεληθΪ (εκ. θαηΪςπμεο, εκ. Λάμεο, ρψξα 

πξνΫιεπζεο αξ. Ϋγθξηζεο εξγαζηεξένπ ζε πεξέπησζε ηεκαρηζκνχ θαη επεμεξγαζέαο). Σα 

πξντφληα θαηΪ ηελ παξΪδνζε λα βξέζθνληαη ζε θαηΪζηαζε θαηΪςπμεο.  

Σα ςΪξηα ζα εέλαη ηππνπνηεκΫλα θαηΪ έδηα κεγΫζε θαη ην βΪξνο ηνπ θΪζε ςαξηνχ ζα εέλαη 

αλΪινγν κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ ηδξχκαηνο. Σα ρνξεγνχκελα εέδε θαηεςπγκΫλα ςΪξηα ζα 

Ϋρνπλ πνζνζηφ επέ πΪγνπ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα. 

Θα κεηαθΫξνληαη πξνο ηηο απνζάθεο ηνπ ηδξχκαηνο κε απηνθέλεηα – ςπγεέα ηα νπνέα ζα 

θΫξνπλ θαηαγξαθηθΪ ζεξκφκεηξα, ζα εέλαη θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα θαη ηα πξντφληα ζα 

εέλαη πξφζθαηεο θαηΪςπμεο φηαλ ζα παξαδέδνληαη ζηηο απνζάθεο ηνπ ηδξχκαηνο. Σα 

θαηεςπγκΫλα ςΪξηα ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα θαηΪιιεια πηζηνπνηεηηθΪ θηεληαηξηθάο 
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επηζεψξεζεο θαη ζα παξαδέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο 

ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο ΓηαηΪμεηο θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ.  

 

 

2.γ  ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ) 

Όια  ηα  εέδε    ησλ δηαθφξσλ   θαηεςπγκΫλσλ   ιαραληθψλ   & ηππνπνηεκΫλσλ  εηδψλ  ζα  

εέλαη  Α΄ πνηφηεηνο,  θαηεςπγκΫλα  θαηΪ  κνλΪδα  (ΗQF) θαη  ζα  εέλαη  ζπζθεπαζκΫλα  ζε  

Α΄ &΄Β΄ ζπζθεπαζέα  (Α΄ ζπζθεπαζέα  πιαζηηθφ  θχιιν  θαη  Β΄ ραξηνθηβψηην),  κε  ηηο  

απαξαέηεηεο  ελδεέμεηο  ζηα  ειιεληθΪ (εκ. θαηΪςπμεο  -  εκ.  Λάμεο ,ρψξα  πξνΫιεπζεο  αξ.  

Ϋγθξηζεο  εξγαζηεξένπ  ζε  πεξέπησζε  ηεκαρηζκνχ  θαη  επεμεξγαζέαο). Σα  πξντφληα  θαηΪ  

ηελ  παξΪδνζε     λα  βξέζθνληαη  ζε  θαηΪζηαζε  θαηΪςπμεο  . 

Σα  πξνο  πξνκάζεηα  θαηεςπγκΫλα ζα  εέλαη  νη  εμάο  θαηεγνξέεο  : 

ΚαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ, (θαζνιΪθηα πιαηηΪ θαη ζηξνγγπιΪ, αξαθΪο, αλΪκηθηα   - ζπαλΪθη -  

θαιακπφθη): Σα πξνο πξνκάζεηα θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ ζα εέλαη θαζαξηζκΫλα, θαηΪ 

πξνηέκεζε εγρψξηαο παξαγσγάο ά πξνΫιεπζεο Δ.Δ. Α΄ πνηφηεηαο, ζπζθεπαζκΫλα, φπνπ ζα 

αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα θαηαςχμεσο θαη ιάμεσο, ζα Ϋρνπλ ην δσεξφ θπζηνινγηθφ ηνπο 

ρξψκα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη  πξνδηαγξαθΫο ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ πεξέ 

εκπνξέαο θαηεςπγκΫλσλ ιαραληθψλ απνθιεηφκελεο απνιχησο ηεο πξνκάζεηαο 

θαηεςπγκΫλσλ ιαραληθψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο ηεο πξψηεο. ε φηη αθνξΪ ηελ ζπζθεπαζέα 

ζα παξαδέδνληαη ζε ζπζθεπαζέα ηνπ 1 Kg. H κεηαθνξΪ ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζα γέλεηαη 

κε θαζαξΪ, απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα – ςπγεέα ηα νπνέα ζα θΫξνπλ θαηαγξαθηθΪ 

ζεξκφκεηξα. Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο 

ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο HACCP (αξ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ) γηα ηνπο ρψξνπο παξαγσγάο, 

επεμεξγαζέαο θαη εκπνξέαο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ (απνζάθεπζεο θαη δηαθέλεζεο) απφ 

δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο. ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο δελ εέλαη παξαγσγφο, 

πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο HACCP 

ηνπ παξαγσγνχ απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα πηζηνπνέεζεο.   

Σα  παξαπΪλσ  πξντφληα  ζα  κεηαθΫξνληαη  πξνο  ηηο  απνζάθεο   ησλ  παηδηθψλ  ζηαζκψλ  

κε  απηνθέλεηα  ςπγεέα  ηα    νπνέα  ζα  θΫξνπλ  θαηαγξαθηθΪ  ζεξκφκεηξα  ,  ζα  εέλαη  

θαζαξΪ  θαη  απνιπκαζκΫλα  θαη  ηα  πξντφληα  ζα  εέλαη  πξφζθαηεο  θαηΪςπμεο  φηαλ  ζα  

παξαδέδνληαη  ζηηο  απνζάθεο  ησλ  παηδηθψλ  ζηαζκψλ .  

Οη  πνζφηεηεο  κπνξνχλ  λα  απμνκεησζνχλ  ρσξέο  ππΫξβαζε ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ θαη ζε 

πεξέπησζε αχμεζεο ηνπ Φ.Π.Α.  

 

 

3. ΔΗΓΖ ΜΑΝΑΒΗΚΖ 

Σα ρνξεγνχκελα λσπΪ  ιαραληθΪ πξΫπεη λα εέλαη πξψηεο πνηφηεηαο, πξφζθαηεο ζπιινγάο, 

αθΫξαηα πγηά θαη εηδηθφηεξα ρσξέο έρλε πξνζβνιψλ απφ Ϋληνκα ά Ϊιια παξΪζηηα θαη 

αζζΫλεηεο ρσξέο κψισπεο, αιινηψζεηο θαζψο θαη δεκηΫο απφ παγεηφ. Δπέζεο πξΫπεη λα εέλαη 

θαζαξΪ απαιιαγκΫλα απφ ρψκα θαη νξαηΪ έρλε ιηπαζκΪησλ θαη θπηνθαξκΪθσλ. Να Ϋρνπλ 

σξηκφηεηα πνπ λα επηηξΫπεη αληνρά ζε κεηαθνξΪ θαη κεηαρεέξηζε θαη λα αληαπνθξέλνληαη 

ζηηο αλΪγθεο ηεο θαηαλαιψζεσο. Να κελ εκθαλέδνπλ αιινέσζε ηεο ζχζηαζάο ηνπ θαη ησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ραξαθηάξσλ. Να δηαηέζεληαη θαηΪ εέδνο θαη πνηφηεηα, ρσξέο 

αλακεέμεηο δηαθφξσλ πνηνηάησλ, αλεμΪξηεηα πνηθηιέαο. Να κελ Ϋρνπλ πγξαζέα κεγαιχηεξε 

απφ ην επηηξεπφκελν φξην θαη ζα παξαδέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο 

αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο. 

 

 

4. ΔΗΓΖ  ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ( Φσκέ  θαη ΑξηνζθεπΪζκαηα)   

Όια  ηα  εέδε  Αξηνπσιεένπ  (Φσκέ  θαη ΑξηνζθεπΪζκαηα)  ζα  πξΫπεη  λα  εέλαη  αξέζηεο  

πνηφηεηαο . 

Ο   Ϊξηνο  πξΫπεη  λα  εέλαη  ρσξηΪηηθνο  ά  απφ  κηζφ  αιεχξη  νιηθάο  Ϊιεζεο  θαη  κηζφ  

θνηλφ  ,  φια  Α΄ πνηφηεηαο.  
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Θα  πξΫπεη  λα  εέλαη  θαιΪ  ςεκΫλνο  θαη  λα  Ϋρεη  ηελ  θαλνληθά  θ΄ λφκηκε   πγξαζέα  ηνπ.   

Σα  δε  ππφινηπα  εέδε    ,  λα  εέλαη  αξέζηεο  πνηφηεηαο  θαη  παξαγσγάο  ηεο  ηδέαο  κΫξαο. 

Όια  ηα  πξνο  πξνκάζεηα   εέδε  ζα  πξΫπεη  λα  εέλαη  ζχκθσλα  κε  ηνλ  θψδηθα  ηξνθέκσλ  

θαη  πνηψλ  ηηο  αγνξαλνκηθΫο  δηαηΪμεηο  θαη  ηελ  Ννκνζεζέα  ηεο  Δπξσπατθάο   Έλσζεο. 

Οη  ζπλζάθεο  ζηηο  εγθαηαζηΪζεηο  ζηηο  νπνέεο ζα  παξαζθεπΪδνληαη  ηα  αλσηΫξσ  εέδε  

θαζψο  θαη  ζηα  κΫζα  κε  ηα  νπνέα  ζα  κεηαθΫξνληαη ,  λα  εέλαη  ζχκθσλα κε  ηελ  

ηζρχνπζα   Ννκνζεζέα  ηεο  Δπξσπατθάο  Ϋλσζεο . 

 

                       

5. ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

Σν πξνο πξνκάζεηα θξΫζθν γΪια γηα ηνπο ππαιιάινπο ζα παξαδέδεηαη ζε εκεξάζηα βΪζε ζε 

ζεκεέα πνπ ζα ππνδεέμεη ν Γάκνο, ν Π.Α.Κ.Ο. 'Γ. Αμηψηεο' θαη ην Γ.Λ.Σ.Μ.. Σα ζεκεέα 

απηΪ ζα αλαθΫξνληαη ζηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηΪ ην δηαγσληζκφ. ΚΪζε 

δηθαηνχρνο ζα πξνκεζεχεηαη γΪια ζε ζπζθεπαζέα ηνπ ελφο (1) ιέηξνπ. Σν γΪια  πιεξνέ φιεο 

ηηο δηαηΪμεηο πγηεηλάο, δηΪζεζεο θαη εκπνξέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθΫο ηεο θεέκελεο Διιεληθάο θαη Δπξσπατθάο Ννκνζεζέαο θαη ζα εέλαη ζχκθσλν 

κε ηηο νδεγέεο Δ. Δ. 92/46 θαη 94/71 θαη ην Π. Γ. 56/1995.  

Σν πξντφλ ζα πξνΫξρεηαη απφ εξγνζηΪζηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη ζα Ϋρνπλ 

εγθεθξηκΫλε εγθαηΪζηαζε κε θσδηθφ αξηζκφ Ϋγθξηζεο θηεληαηξηθνχ ειΫγρνπ (ζάκα 

θαηαιιειφηεηαο) γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ. 

Οη ππνςάθηνη πξνκεζεπηΫο, ηελ εκΫξα θαηΪζεζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο ζα θαηαζΫζνπλ ηελ 

εηηθΫηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ γΪιαθηνο.  

ΠαξαθΪησ παξνπζηΪδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη βαζηθΫο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ζηηο νπνέεο 

ρξεηΪδεηαη λα αληαπνθξέλεηαη ην ππφ πξνκάζεηα πξντφλ: 

1. Πεξηγξαθά εέδνπο: ιεπθφ θξΫζθν παζηεξησκΫλν αγειαδηλφ γΪια πιάξεο ζε ιηπαξΪ ά 

ρακειάο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξΪ. 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξΪ κΫρξη  3,55 % κε κΫγηζηε απφθιηζε ± 0,5 % (γηα ην 

πιάξεο ζε ιηπαξΪ γΪια) ά 1,55 % κε κΫγηζηε απφθιηζε ± 0,5 % (γηα ην γΪια ρακειάο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξΪ, αληέζηνηρα). 

 

Μχθνλνο, 24-04-2017 

Θεσξάζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 

ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ - 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

πληΪρζεθε 

   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 

 

 

 

 

     ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκάζεηαο ηξνθέκσλ γηα  ηηο αλΪγθεο  ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ 

ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟)  αλΫξρεηαη ζην 

πνζφ 82.462,87€ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ)  θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθεένπο  

θσδηθνχο  φπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ γηα ηα Ϋηε 2017-2018. 

Ο  πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκάζεηαο γΪιαθηνο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ  δηθαηνχρσλ  

παξνράο γΪιαθηνο  

α) ησλ εξγαδφκελσλ  ζην Γάκν Μπθφλνπ 

 β) ησλ εξγαδφκελσλ ζην ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο 

Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟» θαη  

γ) ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν Μπθφλνπ  

αλΫξρεηαη  ζπλνιηθΪ ζην πνζφ ησλ 28.923,48€  ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α , θαη ζα 

βαξχλεη ηνπο  νηθεένπο ΚΑ γηα ηα Ϋηε 2017-2018 θΪζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζπγθεθξηκΫλα 

:  

ηνλ ΚΑ:  20-6063  πνζφ: 23.065,56€ ηνπ Γάκνπ  Μπθφλνπ, 

ηνπο ΚΑ: 60-6063 πνζφ: 732,24€, ΚΑ: 15-6063 πνζφ: 732,24€, ΚΑ: 70-6063 πνζφ: 732,24€ 

ηνπ  ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο 

„ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟» 

 ΚΑ: 20-6063 πνζφ: 3.661,20€ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακεένπ Μπθφλνπ.   

 

ΤΝΟΛΗΚΟ  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ :  111.386,35€, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 

 

Ζ πξνκάζεηα ζα γέλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ θαη κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζε ηεο ηηκάο αλΪ νκΪδα ε νπνέα ζα δνζεέ σο εμάο  :  

α)ππνινγηδφκελε κε πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) επέ ηεο εθΪζηνηε 

δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο πψιεζεο ηνπ εέδνπο θαηΪ ηελ 

εκΫξα παξΪδνζεο, ζχκθσλα κε ηα δειηέα πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο νηθεέαο ΠεξηθΫξεηαο γηα  

ηηο νκΪδεο : εέδε νπσξνπσιεένπ (καλαβηθάο), εέδε θξενπσιεένπ, θαη  

β)  κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηφ (%), ζηηο ηηκΫο 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζέαο, ζχκθσλα κε ην νπνέν ζα πξνθχπηεη ε 

ρακειφηεξε θαζαξά αμέα  αλΪ νκΪδα εηδψλ  γηα ηα ππφινηπα εέδε  ηεο πξνκάζεηαο, άηνη γηα  

ηηο νκΪδεο:   εέδε παληνπσιεένπ, δαραξνπιαζηηθάο (ςσκέ θαη αξηνζθεπΪζκαηα) θαζψο θαη 

ηνπ γΪιαθηνο. 

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη ζε πξνκεζεπηά (ά πξνκεζεπηΫο) πνπ ζα πξνζθΫξεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ 

κΫζε ηηκά ιηαληθάο πψιεζεο ηνπ θΪζε εέδνπο ηελ εκΫξα παξΪδνζεο φπσο απηά πξνθχπηεη 

απφ ην εθΪζηνηε εθδηδφκελν δειηέν πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζέαο εκπνξένπ ηεο νηθεέαο 

ΠεξηθΫξεηαο, γηα  ηηο νκΪδεο : εέδε νπσξνπσιεένπ (καλαβηθάο), εέδε θξενπσιεένπ, θαη κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηφ (%), ζηηο ηηκΫο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζέαο, ζχκθσλα κε ην νπνέν ζα πξνθχπηεη ε 

                

       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

       ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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ρακειφηεξε θαζαξά αμέα  αλΪ νκΪδα εηδψλ  γηα ηα ππφινηπα εέδε  ηεο πξνκάζεηαο, άηνη γηα  

ηηο νκΪδεο: εέδε παληνπσιεένπ, δαραξνπιαζηηθάο (ςσκέ θαη αξηνζθεπΪζκαηα) θαζψο θαη 

ηνπ γΪιαθηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο ηεο πξνκάζεηαο. 

Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη (ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ 

πξνζθνξΪ γηα κέα ά πεξηζζφηεξεο νκΪδεο ηξνθέκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ ζα πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νκΪδαο. 

 

Δηδηθφηεξα ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ρσξέδνληαη ζηηο θΪησζη νκΪδεο :  

ΟΜΑΓΑ Α‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑ :15-6654.0002, ΠΟΟΤ 51.226,65€ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

 

Α/

Α 

1.α ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 Δ 

ΔΤΡΧ 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ  

Δ ΔΤΡΧ 

 
1 ΑιΪηη πζθ.750 γξ. 70 3,90 273 
2 ΑιΪηη ςηιφ / ρνληξφ kgr πζθ. 1000γξ. 10 1,20 12 
3 Αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξάζεηο πζθ. 1 Kg 40 1,90 76 
4 Αιεχξη πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ πζθ. 500 γξ. 180 1,40 252 
5 Ακκσλέα Φαθει. 5 1,00 5 
6 ΑπγΪ  κεζαέα  6Ϊδα 500 1,40 700 
7 Βαλέιηα ζε ζθφλε πζθ. 5 

ηεκ.x3γξ 

20 1,05 21 
8 Βαζηιηθφο πζθ. 20 γξ. 4 1,90 7,6 
9 Βξψκε ΚΟΤΑΚΔΡ πζθ. 1000γξ. 4 

 

30 

4,10 16,4 
10 ΓΪια ηχπνπ Family 1.5% Σεκ. 1,5lt 500 2,90 1450 
11 Γαινπνχια βξαζηά Kg 80 17,50 1400 
12 Γαξέθαιν ηξηκ. πζθ.30 γξ. 4 2,20 8,8 

13 Γηανχξηη ζηξαγγηζηφ κε 2% ιηπαξΪ πζθ. 1Kg 500 4,90 2450 
14 Γέγαληεο θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο πηζηνπνηεκΫλνη ζε 

ζπζθεπαζέα 

 

 

500 γξ. 

60 6,80 408 

15 Γεληξνιέβαλν πζθ. 35γξ. 2 1,50 3 
16 ΓΪθλε πζθ. 20 γξ. 4 1,80 7,2 
17 

 

Γπφζκνο 

 

πζθ. 30γξ. 
6 1,90 11,4 

18 Διαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

πζθ  5 ιηη 

100 29,65 2965 

19 ΔιηΫο Καιακψλ εθππξελσκΫλεο πζθ. 1Kg 

20 9,00 180 

20 ΔιηΫο καχξεο πΪζηα πζθ. 135 γξ. 120 3,90 468 
21 ΕΪραξε ςηιά θξπζηαιιηθά πζθ 1 Kg. 90 1,20 108 
22 ΕΪραξε Ϊρλε πζθ. 400 γξ. 10 1,20 12 
23 ΕπκαξηθΪ - ΠΪζηεο πζθ. 500 γξ. 1500 1,60 2400 
24 Ζιηφζπνξνο ςέρα  θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλνο 

πζθ. 1 Kg 

4 4,40 17,6 

25 ΚαθΪν πζθ. 125 γξ. 30 2,80 84 
26 ΚαλΫιια μπιΪθηα πζθ. 50 γξ. 50 2,20 110 
27 ΚαλΫιια ηξηκκΫλε πζθ. 50 γξ. 30 1,80 54 

28 ΚαξακΫιεο κηθξΫο δειΫ 

 

πζθ 500 γξ. 

 100 5,80 580 

29 ΚΪξπ 

 

πζθ. 30 γξ. 

 4 

 

2,50 

 10 
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30 Καξπδφςηρα ρχκα, θξΫζθηαο εζνδεέαο,  

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, 

πηζηνπνηεκΫλε 

πζθ 1 Kg 

4 18,30 73,2 

31 Κνξλ θιΫηθο πζθ. 500 γξ. 150 5,90 885 
32 ΚξΫκεο βαλέιηα ά ζνθνιΪηα πζθ. Φαθει. 500 0,80 400 
33 Κχκηλν πζθ. 25 γξ. 4 2,80 11,2 
34 ΜαγηΪ Ξεξά πζθ. 3ηεκ. 10 1,90 19 
35 Μαξγαξέλε ηχπνπ  Soft πζθ. 500 γξ. 60 3,60 216 
36 ΜαξκειΪδα θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο(δηΪθνξεο) 

πζθ. 500 γξ. 
80 4,40 352 

37 ΜΫιη Θπκαξέζην πζθ. 1 Kg 60 19,80 1188 
38 ΜνζρνθΪξπδν 

 

 

πζθ. 30γξ. 4 3,90 15,6 
39 ΜπαρΪξη ηξηκκΫλν πζθ. 30γξ. 4 2,50 10 
40 ΜπΫηθηλ πανπληεξ Φαθ. 20 γξ.ρ3 25 1,00 25 
41 Μπηζθφηα ηχπνπ ΜηξΪληα, νιηθάο 

αιΫζεσο 

πζθ. 250 γξ. 60 2,00 120 
42 Μπηζθφηα ηχπνπ Πηη - Μπεξ, νιηθάο 

αιΫζεσο 

πζθ. 225 γξ. 60 1,80 108 
43 ΝεξΪ εκθηαισκΫλα1,5 lt 

 

Κηβ.6 θηαιψλ 

1,5lt  

 

       

4000 

 

 2,20 8800 

44 ΝηνκΪηα πειηΫο, ειιεληθάο πξνΫιεπζεο πζθ. 400 γξ. 50 2,40 120 
45 ΝηνκΪηα ηχπνπ 

πνπκαξφ/θνλθαζε/ληνκΪηα 

ηξέθηε 

πζθ. 500 γξ. 
1000 1,20 1200 

46 Ξχδη ΦηΪιε 2l 20 4,90 98 
47 ΠηπΫξη ηξηκκΫλν πζθ. 100 γξ. 20 3,70 74 
48 Ρεβχζηα πηζηνπνηεκΫλα, θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

πζθ. 500 γξ. 

 200  3,20 640 

49 Ρέγαλε πζθ. 150 γξ. 15 2,90 43,5 
50 Ρχδη γιαζΫ πηζηνπνηεκΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ.  

 

 

200 

 

2,60 520 

51 Ρχδη θέηξηλν γηα πηιΪθη πηζηνπνηεκΫλν, 

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ. 

500 

 2,40 1200 

52 Ρχδη θαξνιέλα πηζηνπνηεκΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ. 

120 2,70 324 

53 νθνιΪηα θνπβεξηνχξα ληθΪδεο  

  

πζθ. 100 γξ. 20 3,00 60 
54 νθνιαηΪθηα πγεέαο κέλη πζθ. 450 γξ. 50 7,30 365 
55 φδα θαγεηνχ πζθ. 380 γξ. 6 3,00 18 
56 νπζΪκη 

 

πζθ. 100 γξ. 

 4 1,70 6,8 

57 ηαθέδα μαλζηΪ θνξηλζηαθά, ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλε 

 

πζθ. 1kg 

20 8,50 170 

58 ηαθέδα καχξε, ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλε 

 

 

πζθ. 1kg 

 
4 

 

 

             

9,20 

 

36,8 

59 ΜπαρΪξη  πζθ. 30 γξ. 

6 2,50 15 

60 Σαρέλη ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, 

πηζηνπνηεκΫλν, 100% ζνπζΪκη, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνειεχζεσο 

πζθ.1000 γξ. 

10 13,50 135 

61 Σφλνο   ζε λεξφ πζθ. 160 γξ. 100 3,20 320 
62 Σπξέ  Gouda Kg 50 9,20 460 
63 Σπξέ αλζφηπξν / κπδάζξα λσπά γιπθηΪ Kg 50 8,80 440 
64 Σπξέ κπδάζξα μεξά ηξηκκΫλε Kg 50 8,40 420 
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65 Σπξέ ΚαζΫξη, θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο 10% ιηπαξΪ 

Kg 
50 14,80 740 

66 Σπξέ θεθαινηχξη θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθφ ηξηκκΫλν 

Kg 
60 10,80 648 

67 Σπξέ θΫηα εγρψξηα Kg 300 11,20 3360 
68 ΦαθΫο κΫηξηεο πηζηνπνηεκΫλεο, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

 

πζθ. 500 γξ. 

240  2,90 696 

69 Φαζφιηα κΫηξηα, πηζηνπνηεκΫλα, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

 

πζθ. 500 γξ. 

200  4,70 940 

70 ΦξπγαληΪ ζηθΪιεσο πζθ. 4 ηεκ. 25 2,30 57,5 
71 Φχιιν ζθνιηΪηα/ θνπξνχ 800γξ  80 6,80 544 
72 ΥαιβΪο βαλέιηα ά κε θαθΪν 1000γξ 30 12,80 384 
73 Υακνκάιη  πζθ. 30γξ. 10 1,50 15 
74 Υπκφο Λεκφλη θπζηθφο πζθ. 330ml 

20 1,20 24 

75 Φσκέ ηνζη νιηθάο αιΫζεσο ά ζηθΪιεσο πζθ. 370 γξ. 
300 2,90 870 

    ΤΝΟΛΟ 41.257,6 

     ΦΠΑ 

(13%) 

4.283,94 

 

5693,9958 

 

    ΦΠΑ 

(24%) 

1.993,01 

  

 

 

 

 

   ΤΝΟΛΟ 

1 

47.534,55 

 

 

               
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (1.α + 1.β):  51.226,65 ΔΤΡΧ 

 

ΟΜΑΓΑ Β΄ 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 ΠΟΟΤ 11.362,15€  

 1.β ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ   ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

Δ ΔΤΡΧ  

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

76 Αλαςπθηηθφ πνξηνθαιΪδα κε 

αλζξαθηθφ 1,5l 

θηβ. 6 ηεκ  

20 15,50 310 

77 Φπζηθφο ρπκφο βχζζηλν 1lt. 12 ηεκ 35 26,40 924 

78 Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθΪιη 1lt. 12 ηεκ 35 28,80 1008 

    ΤΝΟΛΟ 2.242 

    ΦΠΑ (24%) 538,08 

    ΤΝΟΛΟ 2 2.780,08 

79 ΚαιακΪθηα  100ηεκ  15 1,80 27 

80 ΚαιακΪθηα μχιηλα γηα ζνπβιΪθηα 100 ηεκ. 10 2,40 24 

81 ΑληαιιαθηηθΪ θηαιέδηα γηα γθαδΪθηα  

ηχπνπ El Greco  

450γξ.  

15 7,10 106,5 

82 ΑληαιιαθηηθΪ θηαιέδηα γηα γθαδΪθηα 

κηθξΪ θιαζζηθΪ 

260γξ. 

15 1,50 22,5 

83 ΠιαζηηθΪ θνπηΪιηα κηθξΪ 10 ηεκ  50 0,60 30 

84 ΠιαζηηθΪ πεξνχληα κηθξΪ 10ηεκ  50 0,60 30 

85 ΠιαζηηθΪ πηΪηα  10ηεκ  50 1,80 90 

86 ΠιαζηηθΪ πνηάξηα  50 ηεκ  200 1,30 260 

87 πζθεπά πγξαεξένπ  ηχπνπ El Greco ΣΔΜ 450 γξ. 3 48,50 145,5 

    ΤΝΟΛΟ 735,50 

    ΦΠΑ (24%) 176,52 

    ΤΝΟΛΟ 3 912,02 

17PROC006273610 2017-06-01

ΑΔΑ: Ω3ΔΗΩΚΚ-Λ70



53 

 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 11.362,15 ΔΤΡΧ 

 

 

A/

A 

  2.α    ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Μνζραξέζηνο θηκΪο Νσπφο θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

Kg 

250 6,50 1.625 

2 Πνληέθη Μφζρνπ Νσπφ  θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

Kg 

250 8,50 2.125 

3 Κνηφπνπιν Νσπφ ΣεκαρηζκΫλν  

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο 

Kg 

550 3,10 1.705 

 

 

   ΤΝΟΛΟ 5.455,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 709,15 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 6.164,15 

A/

A 

2.β ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

(θαηεςπγκΫλα ςΪξηα) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 ΦΪξη ΠΫξθα θηιΫην Kg 250 8,50 2.125 

2 ΦΪξη ΓαιΫνο θΫηα Kg                             

150                      4,60 690 

    ΤΝΟΛΟ 2.815,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 365,95 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 3.180,95 

A/

A 

2.γ ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

(θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ

 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 ΑξαθΪο    ζπζθ. 1000gr Σεκ. 150 2,37 355,5 

2 ΑλΪκεηθηα  ζπζθ. 1000gr Σεκ. 150 2,15 322,5 

3 Καιακπφθη  ζπζθ. 1000gr Σεκ. 100 2,43 243 

4 παλΪθη   ζπζθ. 1000gr Σεκ. 200 2,49 498 

5 ΦαζνιΪθηα  ζηξνγ.  ζπζθ.1000gr Σεκ. 150 2,44 366 

    ΤΝΟΛΟ 1.785,00 

    Φ.Π.Α. (13%) 232,05 

    ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ 2.017,05 
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ΟΜΑΓΑ Γ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΜΑΝΑΒΗΚΖ ΚΑ :15-6654.0004 ΠΟΟΤ 13.513,67€ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΜΑΝΑΒΗΚΖ: 13.513,67 ΔΤΡΧ 

 

ΟΜΑΓΑ Γ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΗΓΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ (ΦΧΜΗ & ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ )  ΚΑ 

:15-6654.0005 ΠΟΟΤ 6.360,40€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Α/Α   3. ΔΗΓΖ ΜΑΝΑΒΗΚΖ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖ

Ζ 

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 

 Δ ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Αγγνχξηα Σεκ. 600 1,10 660 

2 Αθηηλέδηα Kg 100 1,75 175 

3 Άλεζνο Σεκ.  50 0,70 35 

4 Γπφζκνο Σεκ.  30 1,10 33 

5 Καξφηα Kg 500 0,90 450 

6 Koινθχζηα Kg 250 1,90 475 

7 Κξεκκχδηα θξΫζθα Kg 30 1,50 45 

8 Κξεκκχδηα μεξΪ Kg 350 0,90 315 

9 ΛΪραλν Kg 250 0,90 225 

10 Λεκφληα Kg 200 1,80 360 

11 Ματληαλφο Σεκ.  150 0,80 120 

12 Μαξνχιηα Σεκ. 150 0,95 142,5 

13 ΜειηηδΪλεο Kg 100 2,00 200 

14 ΝηνκΪηεο Kg 400 2,80 1120 

15 ΠηπεξηΫο πξΪζηλεο ζηξνγγπιΫο Kg 30 3,30 99 

16 Ϋιηλν Σεκ. 65 0,90 58,5 

17 θφξδα Σεκ. 60 0,60 36 

18 Μάια Kg 600 1,90 1140 

19 ΜπαλΪλεο Kg 400 1,85 740 

20 ΑριΪδηα Kg 300 2,50 750 

21 ΠνξηνθΪιηα Kg 600 1,10 660 

22 Πεπφληα Kg 200 2,20 440 

23 Καξπνχδηα Kg 300 0,80 240 

24 Βεξέθνθα Kg 100 2,50 250 

25 ΦξΪνπιεο  Kg 200 5,50 1100 

26 Μαληαξέληα Kg 100 1,50 150 

27 ΡνδΪθηλα Kg 100 1,70 170 

28 Νεθηαξέληα Kg 100 1,70 170 

29 ΠαηΪηεο Kg 1600 1,00 1600 

    ΤΝΟΛΟ 11.959,00 

    ΦΠΑ 

(13%) 

1.554,67 

    ΓΔΝ. 

ΤΝ. 

13.513,67 
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ (ΦΧΜΗ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ): 

6.360,40 ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ: 82.462,87€ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΦΠΑ) 

 

ΟΜΑΓΑ Δ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ 

ΣΧΝ Ν.Π.Γ.Γ  

Α) ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 23.065,56 € 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Β) Ν.Π.Γ.Γ «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟ :  

Κ.Α. 60-6063    ΠΟΟΤ 732,24 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Κ.Α. 15-6063    ΠΟΟΤ 732,24 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Κ.Α. 70-6063    ΠΟΟΤ 732,24 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Γ) Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν Μπθφλνπ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 3.661,20 €  

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Φσκέ  νιηθάο αιΫζεσο 500 gr. 2000 1,00 2.000,00 

2 ΠαμηκαδΪθηα θξέζηλα Kg 100 6,00 600,00 

3 ΜεινκαθΪξνλα Kg 20 12,00 240,00 

4 ΚνπξακπηΫδεο Kg 10 12,00 120,00 

5 Βνπηάκαηα - ΚνπινπξΪθηα δηΪθνξα Kg 100 12,00 1.200,00 

6 ΑικπξΪ δηΪθνξα (ηπξνπηηΪθηα, θιπ) Kg 100 12,00 1.200,00 

    ΤΝΟΛΟ 5.360,00 

    ΦΠΑ 

(13%) 

ΦΠΑ 

(24%) 

338,00 

662,40 

    ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

6.360,40 

 
 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
      

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟ / 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 

1 ΛΗΣΡΟΤ 
ΣΔΜ 240 15.120 1,35 20.412,00 

         ΤΝΟΛΟ: 20.412,00 

   
 

 Φ.Π.Α. 13% 2.653,56 

   

 

 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ: 23.065,56 
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ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ: 28.923,48  € (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : (ΟΜΑΓΑ Α' + ΟΜΑΓΑ Β΄  + 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ + ΟΜΑΓΑ Γ΄ + ΟΜΑΓΑ Δ΄):  111.386,35 €, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 

Μχθνλνο, 24-04-2017 

Θεσξάζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 

ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ - 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

πληΪρζεθε 

   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 

 

 

 

 

     ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 

              

       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

       ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΝΠΓΓ   ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟ 

      

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟ / 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 

ΓΑΛΑ 

ΦΡΔΚΟ 1 

ΛΗΣΡΟΤ 

ΣΔΜ 240 1.440 1,35 1.944,00 

          ΤΝΟΛΟ: 1.944,00 

     Φ.Π.Α 13% 252,72 

     

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ: 2.196,72 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
     

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟ / 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

   

1 
ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 1 

ΛΗΣΡΟΤ 
ΣΔΜ 240 2.400 1,35 3.240,00 

   

          ΤΝΟΛΟ: 3.240,00    

     Φ.Π.Α. 13% 421,20 
   

     

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ: 3.661,20 
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ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

  

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ  1Ο  

Ζ παξνχζα ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ αθνξΪ:  

α) ζηελ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ  γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ 

ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΞΗΧΣΖ‟»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟) γηα Ϋλα 

εκεξνινγηαθφ Ϋηνο θαη Ϋσο ηεο εμαληιάζεσο  ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα αλΪδεημεο λΫνπ πξνκεζεπηά θαη β) 

ζηελ πξνκάζεηα γΪιαθηνο γηα ηηο αλΪγθεο ησλ α) εξγαδφκελσλ  ζην Γάκν Μπθφλνπ β) 

εξγαδφκελσλ  ζην  ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο 

Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟» θαη γ) εξγαδφκελσλ ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν 

Μπθφλνπ  

β) Ζ παξΪδνζε ησλ πνζνηάησλ ησλ ηξνθέκσλ ζα γέλεηαη πεξηνδηθΪ θαη ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ 

δηαζηάκαηα ζηνπο ρψξνπο ησλ  παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππφ ηελ επέβιεςε 

ησλ αξκνδέσλ ππαιιάισλ πνπ ζα Ϋρνπλ νξηζζεέ απφ ηελ ππεξεζέα θαη αλΪινγα κε ηηο 

αλΪγθεο ηεο Τπεξεζέαο ελψ ε παξΪδνζε ηνπ γΪιαθηνο ζα γέλεηαη  ζε εκεξάζηα βΪζε ζε 

ζεκεέα πνπ ζα ππνδεέμεη ν Γάκνο, ν Π.Α.Κ.Ο. 'Γ. Αμηψηεο' θαη ην Γ.Λ.Σ.Μ. Σα ζεκεέα απηΪ 

ζα αλαθΫξνληαη ζηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα ππνγξαθνχλ κε ην θΪζε λνκηθφ 

πξφζσπν κεηΪ ην δηαγσληζκφ.  

γ) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκάζεηαο ηξνθέκσλ γηα  ηηο αλΪγθεο  ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 

ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο 

„ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟)  

αλΫξρεηαη ζην πνζφ 82.462,87€ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ)  θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο νηθεένπο  θσδηθνχο  φπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ γηα ηα Ϋηε 2017-2018. 

Ο  πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκάζεηαο γΪιαθηνο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ  δηθαηνχρσλ  

παξνράο γΪιαθηνο  

α) ησλ εξγαδφκελσλ  ζην Γάκν Μπθφλνπ 

 β) ησλ εξγαδφκελσλ ζην ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο 

Οξγαληζκφο „ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟» θαη  

γ) ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακεέν Μπθφλνπ  

αλΫξρεηαη  ζπλνιηθΪ ζην πνζφ ησλ 28.923,48€  ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α , θαη ζα 

βαξχλεη ηνπο  νηθεένπο ΚΑ γηα ηα Ϋηε 2017-2018 θΪζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζπγθεθξηκΫλα 

:  

ηνλ ΚΑ:  20-6063  πνζφ: 23.065,56€ ηνπ Γάκνπ  Μπθφλνπ, 

ηνπο ΚΑ: 60-6063 πνζφ: 732,24€, ΚΑ: 15-6063 πνζφ: 732,24€, ΚΑ: 70-6063 πνζφ: 732,24€ 

ηνπ  ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκέα «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο,  & Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο 

„ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΧΣΖ‟» 

 ΚΑ: 20-6063 πνζφ: 3.661,20€ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακεένπ Μπθφλνπ.   

 

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο 

Ζ πξνκάζεηα δηΫπεηαη ηφζν γηα ηελ πξνκάζεηα ηξνθέκσλ φζν θαη ηελ πξνκάζεηα γΪιαθηνο 

απφ: 
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ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε 

ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,   

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο 

ζπλαιιαγΫο»,  

ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην» 

ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ 

θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”, 

ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,  

ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Δθεκεξέο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο” 

ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο»,  

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο”  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα 

θαη ζηνηρεέα”,  

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο” 

ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..),  

Σν Ϊξζξν 4 ηεο ΠξΪμεο Ννκνζεηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 240 Α΄/12-

12-2012 ζχκθσλα κε ην νπνέν «ε δηαδηθαζέα αλΪδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ, γηα 

πξνκάζεηεο ηξνθέκσλ θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιεένπ, γηα ηηο αλΪγθεο ησλ 

Γάκσλ, ησλ ΗδξπκΪησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηεέηαη εθεμάο 

απφ ηνπο νηθεένπο Γάκνπο» πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2103  

 

Σε δηΪηαμε ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΤΑ «Τγηεηλά θαη αζθΪιεηα 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζένπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ ΟΣΑ» πνπ θπξψζεθε κε ην Ϊξζξν 39 ηνπ 

Ν.1836/1989  

Σελ ππ΄αξηζκ. 53361/2-10-2006 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1503 Β΄11-10-2006) «Παξνρά κΫζσλ αηνκηθάο 

πξνζηαζέαο ζε ππαιιάινπο ησλ ΟΣΑ θαη κΫηξα πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο», ζχκθσλα κε ηελ 

νπνέα παξΫρεηαη 1 ιέηξν θξΫζθν γΪια ζε εκεξάζηα βΪζε ζηνπο εξγαδνκΫλνπο ησλ ΟΣΑ 

Σελ ππ΄αξηζκ. ΣΣ36586/10-07-2007 (ΦΔΚ 1323 Β΄/30-07-2007) «Σξνπνπνέεζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 53361/02-10-2006 ΚΤΑ ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά κΫζσλ αηνκηθάο πξνζηαζέαο ζε 

ππαιιάινπο ησλ ΟΣΑ θαη κΫηξα πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο», ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ζε 

πεξέπησζε αληηθεηκεληθάο αδπλακέαο ησλ ΟΣΑ α΄βαζκνχ λα ρνξεγάζνπλ 1 ιέηξν θξΫζθν 

γΪια, ρνξεγεέηαη έζε πνζφηεηα γΪιαθηνο καθξΪο δηαξθεέαο ά ηχπνπ ΔΒΑΠΟΡΔ 
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Σελ ππ΄αξηζκ. 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΦΔΚ 990 Β΄/28-05-2008) «Σξνπνπνέεζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 53361/02-10-2006 ΚΤΑ ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά κΫζσλ αηνκηθάο πξνζηαζέαο ζε 

ππαιιάινπο ησλ ΟΣΑ θαη κΫηξα πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο  

Σελ ππ‟ αξηζκφ εγθ. 3 κε αξηζκφ πξση. 11543/26-3-2013 ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ ΤΠ.Δ. γηα ηελ «ΑλΪδεημε πξνκεζεπηψλ –ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γάκσλ, ησλ 

ΗδξπκΪησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ ΗδξπκΪησλ θαη 

ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαζψο θαη ησλ ζπλδΫζκσλ ΟΣΔ Α‟ &Β‟ βαζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 3 Ο 

Σα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο θαηΪ ζεηξΪ εέλαη:  

α) Γηαθάξπμε δεκνπξαζέαο. 

β) Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξΪο ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο . 

γ) Δηδηθά ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ –ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο  

δ) Γεληθά ζπγγξαθά 

ε) Σερληθά Έθζεζε. 

ζη) ΠξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 Ο 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο νξέδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επέ ηεο 

πξνυπνινγηζζεέζεο απφ ηελ ππεξεζέα δαπΪλεο ρσξέο ην ΦΠΑ, ηεο νκΪδαο ά ησλ νκΪδσλ 

εηδψλ γηα ηα νπνέα ζπκκεηΫρεη ν δηαγσληδφκελνο.  

Γηα λα κπνξεέ λα ειεγρζεέ ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ζπκκεηΫρνληα ζηελ νπνέα ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ νη νκΪδεο ησλ ππφ 

πξνκάζεηα εηδψλ γηα ηηο νπνέεο θαηαζΫηεη πξνζθνξΪ, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζηε κειΫηε 

ηεο ππεξεζέαο ηνπ Γάκνπ. 

 

 Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο αληηθαζέζηαηαη κε 

φκνηα ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ ά αλαγλσξηζκΫλεο ΣξΪπεδαο, ε νπνέα ζα 

αθνξΪ ηελ θαιά θαη πηζηά εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ  

ζπκβαηηθάο δαπΪλεο (ρσξέο ην Φ.Π.Α.) ηεο νκΪδαο ά ησλ νκΪδσλ εηδψλ ηα νπνέα ν 

αλΪδνρνο ζα πξνκεζεχζεη. Ζ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο 

πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ δχν κάλεο κεηΪ ηελ ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 Ο 

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη ζε πξνκεζεπηά (ά πξνκεζεπηΫο) πνπ ζα πξνζθΫξεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θΪζε θνξΪ 

κΫζε ηηκά ιηαληθάο πψιεζεο ηνπ θΪζε εέδνπο ηελ εκΫξα παξΪδνζεο φπσο απηά πξνθχπηεη 

απφ ην εθΪζηνηε εθδηδφκελν δειηέν πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζέαο εκπνξένπ ηεο νηθεέαο 

ΠεξηθΫξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο γηα ηηο νκΪδεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, εηδψλ 

θξενπσιεένπ, θαηεςπγκΫλσλ εηδψλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο 

κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηφ (%), ζηηο ηηκΫο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζέαο γηα 

ηα ινηπΪ εέδε άηνη γηα ηηο νκΪδεο:  εέδε παληνπσιεένπ, δαραξνπιαζηηθάο (ςσκέ θαη 

αξηνζθεπΪζκαηα) θαζψο θαη ηνπ γΪιαθηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ 

απηφλ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο πξνκάζεηαο. 

 

Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη (ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ 

πξνζθνξΪ γηα κέα ά πεξηζζφηεξεο νκΪδεο ηξνθέκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ ζα πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θΪζε νκΪδαο. 

 

Οη πξνζθνξΫο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξΫπεη λα  αληηζηνηρνχλ  ζηελ πνηφηεηα θαη ζε θΪζε 

Ϊιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ θαη λα  εέλαη ζηαζεξΫο θαη 

ακεηΪβιεηεο θαη  λα ηζρχνπλ  γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο πξνκάζεηαο θαη δελ ππφθεηληαη γηα 

θαλΫλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 
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ΑΡΘΡΟ  6 Ο 

ΑκΫζσο κεηΪ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλΪδνρνο ηεο 

πξνκάζεηαο ζα θιεζεέ λα ππνγξΪςεη ηε ζρεηηθά ζχκβαζε. ΚαηΪ ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

παξαιαβά ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνπ γΪιαθηνο εμεηΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη απηΫο ησλ επηζάκσλ θξαηηθψλ θνξΫσλ. 

Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα φιεο ά κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θΪζε εέδνπο ηξνθέκνπ 

ά ηνπ γΪιαθηνο, ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα πξνβεέ ζε Ϊκεζε αληηθαηΪζηαζε απηάο. ΔΪλ ν 

αλΪδνρνο δελ πξνβεέ κΫζα ζε δχν (2) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ εηδνπνέεζά ηνπ ζε 

αληηθαηΪζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηΪιιειεο πνζφηεηαο, ε Τπεξεζέα δηθαηνχηαη θαηΪ ηελ θξέζε 

ηεο λα πξνβεέ ζηελ απφξξηςε ηνπ ηξνθέκνπ/ γΪιαθηνο  ά ζηε κεέσζε ηνπ ηηκάκαηνο. Σν 

ζπγθεθξηκΫλν πνζνζηφ ζα εγθξέλεη κε απφθαζά ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΔΪλ ν 

πξνκεζεπηάο αδπλαηεέ λα ην αληηθαηαζηάζεη Ϊκεζα ηφηε ην λνκηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα ην 

πξνκεζεπηεέ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ζα θαηαινγέζεη ηε ζρεηηθά δαπΪλε ζηνλ 

πξνκεζεπηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 Ο 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη ρσξέο θαζπζηΫξεζε απφ ηε ζηηγκά πνπ ιακβΪλεη ηελ εληνιά πξνκάζεηαο 

ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ, λα εθνδηΪζεη ηελ Τπεξεζέα κε ηελ παξαγγειζεέζα 

πνζφηεηα ησλ ηξνθέκσλ/ γΪιαθηνο.  

ΔΪλ ν αλΪδνρνο θαζπζηεξάζεη γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ηελ παξΪδνζε ηεο παξαγγειζεέζαο 

πνζφηεηαο/πνζνηάησλ πΫξαλ ηεο νξηζζεέζεο πξνζεζκέαο θαη εθφζνλ ε θαζπζηΫξεζε δελ 

ππεξβαέλεη ηηο ηξεηο εξγΪζηκεο (3) εκΫξεο, ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη πξνο ηελ Τπεξεζέα σο 

πνηληθά ξάηξα πνζνζηφ δπφκηζη ηνηο εθαηφ (2,5%) επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο 

ηνπ ηξνθέκνπ/ ά ηεο πνζφηεηαο γΪιαθηνο  πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Γηα θαζπζηΫξεζε 

πΫξαλ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, ηνπ επηβΪιιεηαη πξφζηηκν πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ηξνθέκνπ/ ά ηεο πνζφηεηαο γΪιαθηνο πνπ παξαδφζεθε 

εθπξφζεζκα. 

Ζ πνηληθά ξάηξα επηβΪιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη παξαθξαηεέηαη 

απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκάο ά απφ ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηνπ πξνκεζεπηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8 Ο 

ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζέαο ά ζε αλσηΫξα 

βέα, ε πξνζεζκέα παξΪδνζεο παξαηεέλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεέ ην απφ 

ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζέαο, ά απφ αλσηΫξα βέα θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνένο φκσο δελ 

δηθαηνχηαη θακηΪ απνδεκέσζε γηα ηελ θαζπζηΫξεζε απηά. 

ΔΪλ ν πξνκεζεπηάο θαζπζηεξάζεη ηελ παξΪδνζε ηεο πξνκάζεηαο, πΫξαλ ηεο 

πξναλαθεξζεέζεο πξνζεζκέαο, κπνξεέ λα θεξπρζεέ Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ κε ζπλΫπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπΫζεη ππΫξ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  9 Ο 

Ο θΪζε δηαγσληδφκελνο νθεέιεη λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θΪζε 

νκΪδαο εηδψλ φπσο απηΫο πξνζδηνξέζζεθαλ αλαιπηηθΪ ζηελ Σερληθά Έθζεζε θαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζέαο. Ζ πξνκάζεηα γηα θΪζε νκΪδα εηδψλ ζεσξεέηαη εληαέα θαη 

φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβΪιεη πξνζθνξΪ γηα κΫξνο ηεο πνζφηεηαο, δελ ζα γέλεηαη 

απνδεθηά. 

Ο θΪζε δηαγσληδφκελνο Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ εέηε γηα ην ζχλνιν ησλ 

νκΪδσλ ησλ  ππφ πξνκάζεηα εηδψλ  ηεο κειΫηεο εέηε γηα νκΪδεο εμ απηψλ. 
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ε θΪζε πεξέπησζε νη θνξεέο πινπνέεζεο ηεο πξνκάζεηαο (Γάκνο Μπθφλνπ – ΝνκηθΪ 

Πξφζσπα) δελ ππνρξενχληαη λα απνξξνθάζνπλ  ην ζχλνιν ησλ πνζνηάησλ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

κειΫηεο, ελψ ζε ελδερφκελν πνπ ιάμεη ε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη νη αλσηΫξσ πνζφηεηεο 

δελ 

Ϋρνπλ εμαληιεζεέ, ν αλΪδνρνο δελ ζα Ϋρεη θαλΫλα δηθαέσκα λα δηεθδηθάζεη νπνηαζδάπνηε 

κνξθάο απνδεκέσζε απφ ηελ ελΫξγεηα απηά. Δθφζνλ φκσο θξηζεέ ζθφπηκε ε πξνκάζεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πνζνηάησλ γηα θΪζε εέδνο, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεέ ζηελ 

απαέηεζε ηεο 

Τπεξεζέαο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  10 Ο 

1. Ο πξνκεζεπηάο εγγπΪηαη φηη ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα εέλαη Ϊξηζηεο 

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ επηζάκσλ θξαηηθψλ 

θνξΫσλ ηξνθέκσλ, ζα Ϋρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ πξνβιΫπνπλ νη φξνη 

απηνέ, εέλαη απαιιαγκΫλα απφ μΫλα ζψκαηα, πξνζκέμεηο θ.ι.π. θαη φηη εέλαη θαηΪιιεια απφ 

θΪζε πιεπξΪ γηα θαηαλΪισζε. 

2. Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνέα ζα αζθάζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη 

παξαβηΪδνληαη νη παξαπΪλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηά. Ο πξνκεζεπηάο Ϋρεη ηελ 

ππνρξΫσζε λ‟ αληηθαηαζηάζεη, χζηεξα απφ αέηεζε ηεο Τπεξεζέαο θΪζε πνζφηεηα ηξνθέκνπ/ 

ά γΪιαθηνο  πνπ πξνκάζεπζε, κΫζα ζε δχν εξγΪζηκεο (2) εκΫξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεέ 

παξΪβαζε ησλ παξαπΪλσ δηαβεβαηψζεσλ.  

 Οη δαπΪλεο επηζηξνθάο ζηνλ πξνκεζεπηά ησλ αθαηΪιιεισλ ηξνθέκσλ/ ά  γΪιαθηνο  

θαη απνζηνιάο ζηελ Τπεξεζέα ησλ λΫσλ ζε αληηθαηΪζηαζε ησλ αθαηΪιιεισλ, ζα βαξχλνπλ 

ηνλ πξνκεζεπηά. 

 3. Δθφζνλ απφ ηε ρξάζε ησλ αθαηΪιιεισλ ηξνθέκσλ/ ά ηνπ γΪιαθηνο  πξνθιάζεθαλ 

αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηελ πγεέα φζσλ ηα θαηαλΪισζαλ, ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχληαη λα 

αλαιΪβεη φιεο ηηο δαπΪλεο απνθαηΪζηαζεο ηεο βιΪβεο πνπ πξνμΫλεζε απφ ηα αθαηΪιιεια 

ηξφθηκα, επηθπιαζζνκΫλεο ηεο Τπεξεζέαο λα αζθάζεη θαη Ϊιια δηθαηψκαηα ζε βΪξνο ηνπ 

πξνκεζεπηά. ΔπηπιΫνλ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ κπνξεέ λα θεξπρζεέ 

Ϋθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλΫπεηεο. Δπέζεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 

κπνξεέ λα ηνπ επηβιεζεέ πξφζηηκν, ην νπνέν νθεέιεη λα θαηαβΪιεη σο απνδεκέσζε πξνο ηελ 

Τπεξεζέα γηα ηε βιΪβε πνπ πξνθΪιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηάο δελ θαηαβΪιεη ην πξφζηηκν 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλΫπεηεο. 

 4. Αλ ν πξνκεζεπηάο θαηαζηεέ ππφηξνπνο κε ηελ πξνκάζεηα αθαηΪιιεισλ 

πξντφλησλ, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλΫπεηεο. 

 5. Ο αλΪδνρνο κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα ιΪβεη ηηο ζρεηηθΫο 

παξαγγειέεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ φζνλ αθνξΪ ηα ηξφθηκα θαη απφ 

ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ινηπψλ  λνκηθψλ πξνζψπσλ φζνλ αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα γΪιαθηνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11 Ο 

Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη κε ρξεκαηηθφ Ϋληαικα πνπ ζα εθδέδεηαη κεηΪ ηελ ηκεκαηηθά 

παξαιαβά ησλ ηξνθέκσλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπά παξαιαβάο δελ δηαπηζηψζεη θαλΫλα 

πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ. 

Δπεηδά ε παξΪδνζε ησλ ηξνθέκσλ εέλαη ηκεκαηηθά, ζα εθδέδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά 

εέηε ακΫζσο κεηΪ ηελ παξΪδνζε ηεο θΪζε θνξΪ πνζφηεηαο, εέηε ην αξγφηεξν εληφο ηξηΪληα 

(30) εκεξψλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο ειΫγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκάζεηα ππεξεζέα. 

Όιεο νη ζρεηηθΫο κε ηε δηελΫξγεηα ηεο πξνκάζεηαο δαπΪλεο ηνπ αγνξαζηά, βαξχλνπλ ηνλ 

νηθεέν θσδηθφ αξηζκνχ (Κ.Α.Δ.) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, εθαξκφδνληαη νη 
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ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο πεξέ νηθνλνκηθάο δηνηθάζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γάκσλ θαη ησλ 

Κνηλνηάησλ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  12 Ο 

Σνπο πξνκεζεπηΫο βαξχλνπλ νη θξαηάζεηο 0,06 % ππΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ, ηα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο θαη φιεο νη ινηπΫο πξνβιεπφκελεο  λφκηκεο 

θξαηάζεηο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γάκν Μπθφλνπ. ΚΪζε αιιαγά λνκνζεζέαο ζα επηθΫξεη θαη 

ηελ αληέζηνηρε αιιαγά.  

 

 

 

Μχθνλνο, 24-04-2017 

Θεσξάζεθε 

Ο Α/Α ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ  

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 

ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ - 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

πληΪρζεθε 

   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 

 

 

 

 

     ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ   ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΜΑΓΑ Α‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  

Α/Α 1.α ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 Δ 

ΔΤΡΧ 

 
1 ΑιΪηη πζθ.750 γξ. 70  
2 ΑιΪηη ςηιφ / ρνληξφ kgr πζθ. 1000γξ. 10  
3 Αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξάζεηο πζθ. 1 Kg 40  
4 Αιεχξη πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ πζθ. 500 γξ. 180  
5 Ακκσλέα Φαθει. 5  
6 ΑπγΪ  κεζαέα  6Ϊδα 500  
7 Βαλέιηα ζε ζθφλε πζθ. 5 

ηεκ.x3γξ 

20  
8 Βαζηιηθφο πζθ. 20 γξ. 4  
9 Βξψκε ΚΟΤΑΚΔΡ πζθ. 1000γξ. 4 

 

30 
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10 ΓΪια ηχπνπ Family 1.5% Σεκ. 1,5lt 500  
11 Γαινπνχια βξαζηά Kg 80  
12 Γαξέθαιν ηξηκ. πζθ.30 γξ. 4  

13 Γηανχξηη ζηξαγγηζηφ κε 2% ιηπαξΪ πζθ. 1Kg 500  
14 Γέγαληεο θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο πηζηνπνηεκΫλνη ζε 

ζπζθεπαζέα 

 

 

500 γξ. 

60  

15 Γεληξνιέβαλν πζθ. 35γξ. 2  
16 ΓΪθλε πζθ. 20 γξ. 4  
17 

 

Γπφζκνο 

 

πζθ. 30γξ. 
6  

18 Διαηφιαδν εμαηξεηηθφ παξζΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

πζθ  5 ιηη 

100  

19 ΔιηΫο Καιακψλ εθππξελσκΫλεο πζθ. 1Kg 

20  

20 ΔιηΫο καχξεο πΪζηα πζθ. 135 γξ. 120  
21 ΕΪραξε ςηιά θξπζηαιιηθά πζθ 1 Kg. 90  
22 ΕΪραξε Ϊρλε πζθ. 400 γξ. 10  
23 ΕπκαξηθΪ - ΠΪζηεο πζθ. 500 γξ. 1500  
24 Ζιηφζπνξνο ςέρα  θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλνο 

πζθ. 1 Kg 

4  

25 ΚαθΪν πζθ. 125 γξ. 30  
26 ΚαλΫιια μπιΪθηα πζθ. 50 γξ. 50  
27 ΚαλΫιια ηξηκκΫλε πζθ. 50 γξ. 30  

28 ΚαξακΫιεο κηθξΫο δειΫ 

 

πζθ 500 γξ. 

 100  

29 ΚΪξπ 

 

πζθ. 30 γξ. 

 4 

  

30 Καξπδφςηρα ρχκα, θξΫζθηαο εζνδεέαο,  

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, 

πηζηνπνηεκΫλε 

πζθ 1 Kg 

4  

31 Κνξλ θιΫηθο πζθ. 500 γξ. 150  
32 ΚξΫκεο βαλέιηα ά ζνθνιΪηα πζθ. Φαθει. 500  
33 Κχκηλν πζθ. 25 γξ. 4  
34 ΜαγηΪ Ξεξά πζθ. 3ηεκ. 10  
35 Μαξγαξέλε ηχπνπ  Soft πζθ. 500 γξ. 60  
36 ΜαξκειΪδα θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο(δηΪθνξεο) 

πζθ. 500 γξ. 
80  

37 ΜΫιη Θπκαξέζην πζθ. 1 Kg 60  
38 ΜνζρνθΪξπδν 

 

 

πζθ. 30γξ. 4  
39 ΜπαρΪξη ηξηκκΫλν πζθ. 30γξ. 4  
40 ΜπΫηθηλ πανπληεξ Φαθ. 20 γξ.ρ3 25  
41 Μπηζθφηα ηχπνπ ΜηξΪληα, νιηθάο 

αιΫζεσο 

πζθ. 250 γξ. 60  
42 Μπηζθφηα ηχπνπ Πηη - Μπεξ, νιηθάο 

αιΫζεσο 

πζθ. 225 γξ. 60  
43 ΝεξΪ εκθηαισκΫλα1,5 lt 

 

Κηβ.6 θηαιψλ 

1,5lt  

 

       4000 

  

44 ΝηνκΪηα πειηΫο, ειιεληθάο πξνΫιεπζεο πζθ. 400 γξ. 50  
45 ΝηνκΪηα ηχπνπ 

πνπκαξφ/θνλθαζε/ληνκΪηα 

ηξέθηε 

πζθ. 500 γξ. 
1000  

46 Ξχδη ΦηΪιε 2l 20  
47 ΠηπΫξη ηξηκκΫλν πζθ. 100 γξ. 20  
48 Ρεβχζηα πηζηνπνηεκΫλα, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

πζθ. 500 γξ. 

 200   

49 Ρέγαλε πζθ. 150 γξ. 15  
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50 Ρχδη γιαζΫ πηζηνπνηεκΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ.  

 

 

200 

 

 

51 Ρχδη θέηξηλν γηα πηιΪθη πηζηνπνηεκΫλν, 

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ. 

500 

  

52 Ρχδη θαξνιέλα πηζηνπνηεκΫλν, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

 

πζθ. 500 γξ. 

120  

53 νθνιΪηα θνπβεξηνχξα ληθΪδεο  

  

πζθ. 100 γξ. 20  
54 νθνιαηΪθηα πγεέαο κέλη πζθ. 450 γξ. 50  
55 φδα θαγεηνχ πζθ. 380 γξ. 6  
56 νπζΪκη 

 

πζθ. 100 γξ. 

 4  

57 ηαθέδα μαλζηΪ θνξηλζηαθά, ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλε 

 

πζθ. 1kg 

20  

58 ηαθέδα καχξε, ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο, πηζηνπνηεκΫλε 

 

 

πζθ. 1kg 

 
4  

59 ΜπαρΪξη  πζθ. 30 γξ. 

6  

60 Σαρέλη ειιεληθάο πξνΫιεπζεο, 

πηζηνπνηεκΫλν, 100% ζνπζΪκη, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνειεχζεσο 

πζθ.1000 γξ. 

10  

61 Σφλνο   ζε λεξφ πζθ. 160 γξ. 100  
62 Σπξέ  Gouda Kg 50  
63 Σπξέ αλζφηπξν / κπδάζξα λσπά γιπθηΪ Kg 50  
64 Σπξέ κπδάζξα μεξά ηξηκκΫλε Kg 50  
65 Σπξέ ΚαζΫξη, θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 10% ιηπαξΪ 

Kg 
50  

66 Σπξέ θεθαινηχξη θαηΪ πξνηέκεζε 

ειιεληθφ ηξηκκΫλν 

Kg 
60  

67 Σπξέ θΫηα εγρψξηα Kg 300  
68 ΦαθΫο κΫηξηεο πηζηνπνηεκΫλεο, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

 

πζθ. 500 γξ. 

240   

69 Φαζφιηα κΫηξηα, πηζηνπνηεκΫλα, θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο  

 

πζθ. 500 γξ. 

200   

70 ΦξπγαληΪ ζηθΪιεσο πζθ. 4 ηεκ. 25  
71 Φχιιν ζθνιηΪηα/ θνπξνχ 800γξ  80  
72 ΥαιβΪο βαλέιηα ά κε θαθΪν 1000γξ 30  
73 Υακνκάιη  πζθ. 30γξ. 10  
74 Υπκφο Λεκφλη θπζηθφο πζθ. 330ml 

20  

75 Φσκέ ηνζη νιηθάο αιΫζεσο ά ζηθΪιεσο πζθ. 370 γξ. 
300  
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ΟΜΑΓΑ Β΄ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ  

 

 

 

 

 

 

 

 1.β ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ   ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ  

76 Αλαςπθηηθφ πνξηνθαιΪδα κε 

αλζξαθηθφ 1,5l 

θηβ. 6 ηεκ  

20  

77 Φπζηθφο ρπκφο βχζζηλν 1lt. 12 ηεκ 35  

78 Φπζηθφο ρπκφο πνξηνθΪιη 1lt. 12 ηεκ 35  

79 ΚαιακΪθηα  100ηεκ  15  

80 ΚαιακΪθηα μχιηλα γηα ζνπβιΪθηα 100 ηεκ. 10  

81 ΑληαιιαθηηθΪ θηαιέδηα γηα γθαδΪθηα  

ηχπνπ El Greco  

450γξ.  

15  

82 ΑληαιιαθηηθΪ θηαιέδηα γηα γθαδΪθηα 

κηθξΪ θιαζζηθΪ 

260γξ. 

15  

83 ΠιαζηηθΪ θνπηΪιηα κηθξΪ 10 ηεκ  50  

84 ΠιαζηηθΪ πεξνχληα κηθξΪ 10ηεκ  50  

85 ΠιαζηηθΪ πηΪηα  10ηεκ  50  

86 ΠιαζηηθΪ πνηάξηα  50 ηεκ  200  

87 πζθεπά πγξαεξένπ  ηχπνπ El Greco ΣΔΜ 450 γξ. 3  

 ΤΝΟΛΗΚΟ           

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΟΜΑΓΑ 1 (ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

         44.235,10€ 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ   ΔΝΗΑΗΟ   

ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΧΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΟΜΑΓΑ 

1 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ  ΟΛΟΓΡΑΦΧ  

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ (ΥΧΡΗ ΣΟ 

ΦΠΑ) 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΖ     ΣΖ     

ΔΚΠΣΧΖ 

(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 

  

2.β ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

(θαηεςπγκΫλα ςΪξηα) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΦΪξη ΠΫξθα θηιΫην Kg 250  

ΦΪξη ΓαιΫνο θΫηα Kg                             150                       
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ΟΜΑΓΑ Γ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΜΑΝΑΒΗΚΖ  

A/

A 

2.γ ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

(θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ) 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ

 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 ΑξαθΪο    ζπζθ. 1000gr Σεκ. 150  

2 ΑλΪκεηθηα  ζπζθ. 1000gr Σεκ. 150  

3 Καιακπφθη  ζπζθ. 1000gr Σεκ. 100  

4 παλΪθη   ζπζθ. 1000gr Σεκ. 200  

5 ΦαζνιΪθηα  ζηξνγ.  ζπζθ.1000gr Σεκ. 150  

 ΤΝΟΛΗΚΟ     

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ     ΟΜΑΓΑ     

2  (ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

10.055€ 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΝΗΑΗΟ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΓΗΑ ΣΑ 

ΔΗΓΖ ΟΜΑΓΑ 2 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ  

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ (ΥΧΡΗ ΣΟ 

ΦΠΑ) ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΖ ΣΖ 

ΔΚΠΣΧΖ (ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ 

 

 

A/

A 

  2.α    ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Μνζραξέζηνο θηκΪο Νσπφο θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

Kg 

250  

2 Πνληέθη Μφζρνπ Νσπφ  θαηΪ 

πξνηέκεζε ειιεληθάο πξνΫιεπζεο 

Kg 

250  

3 Κνηφπνπιν Νσπφ ΣεκαρηζκΫλν  

θαηΪ πξνηέκεζε ειιεληθάο 

πξνΫιεπζεο 

Kg 

550  
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ΟΜΑΓΑ Γ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΗΓΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ (ΦΧΜΗ & ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ )   

Α/Α   3. ΔΗΓΖ ΜΑΝΑΒΗΚΖ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ

 

ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 

 Δ ΔΤΡΧ 

1 Αγγνχξηα Σεκ. 600  

2 Αθηηλέδηα Kg 100  

3 Άλεζνο Σεκ.  50  

4 Γπφζκνο Σεκ.  30  

5 Καξφηα Kg 500  

6 Koινθχζηα Kg 250  

7 Κξεκκχδηα θξΫζθα Kg 30  

8 Κξεκκχδηα μεξΪ Kg 350  

9 ΛΪραλν Kg 250  

10 Λεκφληα Kg 200  

11 Ματληαλφο Σεκ.  150  

12 Μαξνχιηα Σεκ. 150  

13 ΜειηηδΪλεο Kg 100  

14 ΝηνκΪηεο Kg 400  

15 ΠηπεξηΫο πξΪζηλεο ζηξνγγπιΫο Kg 30  

16 Ϋιηλν Σεκ. 65  

17 θφξδα Σεκ. 60  

18 Μάια Kg 600  

19 ΜπαλΪλεο Kg 400  

20 ΑριΪδηα Kg 300  

21 ΠνξηνθΪιηα Kg 600  

22 Πεπφληα Kg 200  

23 Καξπνχδηα Kg 300  

24 Βεξέθνθα Kg 100  

25 ΦξΪνπιεο  Kg 200  

26 Μαληαξέληα Kg 100  

27 ΡνδΪθηλα Kg 100  

28 Νεθηαξέληα Kg 100  

29 ΠαηΪηεο Kg 1600  

 ΤΝΟΛΗΚΟ     ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ     

ΟΜΑΓΑ     3(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

11.959,00 

 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΝΗΑΗΟ ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΧΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΟΜΑΓΑ 3 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ        

 

 

      

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ (ΥΧΡΗ ΣΟ ΦΠΑ) 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΖ ΣΖ ΔΚΠΣΧΖ 

(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 
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ΟΜΑΓΑ Δ‟  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ 

ΣΧΝ Ν.Π.Γ.Γ  

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 Δ 

ΔΤΡΧ 

1 Φσκέ  νιηθάο αιΫζεσο 500 gr. 2000  

2 ΠαμηκαδΪθηα θξέζηλα Kg 100  

3 ΜεινκαθΪξνλα Kg 20  

4 ΚνπξακπηΫδεο Kg 10  

5 Βνπηάκαηα - ΚνπινπξΪθηα δηΪθνξα Kg 100  

6 ΑικπξΪ δηΪθνξα (ηπξνπηηΪθηα, θιπ) Kg 100  

 ΤΝΟΛΗΚΟ             ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΜΑΓΑ 4(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

5.360,00 

 ΔΝΗΑΗΟ   ΠΟΟΣΟ   ΔΚΠΣΧΖ   ΓΗΑ   

ΣΑ 

ΔΗΓΖ ΟΜΑΓΑ 4 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ  

 ΤΝΟΛΗΚΖ   ΓΑΠΑΝΖ   (ΥΧΡΗ   ΣΟ   

ΦΠΑ) 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΖ       ΣΖ       

ΔΚΠΣΧΖ 

(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 

 

 
 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΗ

ΚΖ 

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ  

1 
ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 

1 ΛΗΣΡΟΤ 
ΣΔΜ 18960 1,35  

  

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΡΟΤΠ. ΟΜΑΓΑ 

5 (ΥΧΡΗ ΦΠΑ)  

  

25.596€  

 

ΔΝΗΑΗΟ   ΠΟΟΣΟ   ΔΚΠΣΧΖ   ΓΗΑ   

ΣΑ ΔΗΓΖ ΟΜΑΓΑ 5 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚ

Χ  

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ   

ΓΑΠΑΝΖ   (ΥΧΡΗ   ΣΟ   ΦΠΑ) 

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΖ       ΣΖ       

ΔΚΠΣΧΖ 

(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηψλ 

ΜΫξνο Η: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫαi  θαη ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

Παξνρά πιεξνθνξηψλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθφ επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε 

αδηακθηζβάηεηε ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζέα, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/ 

αλαζΫηνληα θνξΫα (αθ) 

- Ολνκαζέα: ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

- Κσδηθφο  ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΖΜΓΖ : [6200 ] 

- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [84600] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο: [Ηζηδψξα Αιεμαλδξνπνχινπ] 

- ΣειΫθσλν: [2289025975] 

- Ζι. ηαρπδξνκεέν: [ialexandropoulou@yahoo.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ ππΪξρεη): 

[www.mykonos.gr] 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [15000000-8, 15511100-4] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

- Δθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ : [5 ] 

- Αξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εΪλ ππΪξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

ηνηρεέα αλαγλψξηζεο: ΑπΪληεζε: 

Πιάξεο Δπσλπκέα: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

ΔΪλ δελ ππΪξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 

αλαθΫξεηε Ϊιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη θαη 

ππΪξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ά αξκφδηνηii : 

ΣειΫθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκεέν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ ππΪξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο: ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πνιχ κηθξά, 

κηθξά ά κεζαέα επηρεέξεζεiii; 

 

Μφλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽ [ ] Ναη [] Όρη 
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απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ Ϊξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηάξην, «θνηλσληθά επηρεέξεζε»iv ά 

πξνβιΫπεη ηελ εθηΫιεζε ζπκβΪζεσλ ζην 

πιαέζην πξνγξακκΪησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

ΔΪλ λαη, πνην εέλαη ην αληέζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκΫλσλ κε αλαπεξέα ά 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΫλσλ; 

Δθφζνλ απαηηεέηαη, πξνζδηνξέζηε ζε πνηα 

θαηεγνξέα ά θαηεγνξέεο εξγαδνκΫλσλ κε 

αλαπεξέα ά κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΫλσλ 

αλάθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν 

θαηΪινγν/Μεηξψν εγθεθξηκΫλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ά δηαζΫηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΪζεη εζληθνχ 

ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκΫλνπ 

ΔΪλ λαη: 

Απαληάζηε ζηα ππφινηπα ηκάκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηεέηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κΫξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κΫξνο V 

θαηΪ πεξέπησζε, θαη ζε θΪζε πεξέπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξΪςηε ην κΫξνο VI.  

α) ΑλαθΫξεηε ηελ νλνκαζέα ηνπ θαηαιφγνπ 

ά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθάο ά πηζηνπνέεζεο, θαηΪ 

πεξέπησζε: 

β) ΔΪλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ά ε 

πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: 

γ) ΑλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα 

βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαη, 

θαηΪ πεξέπησζε, ηελ θαηΪηαμε ζηνλ 

επέζεκν θαηΪινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο; 

ΔΪλ φρη: 

ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξέεο πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ θαηΪ πεξέπησζε 

ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηεέηαη ζηε 

ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ζΫζε 

λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε πιεξσκάο 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη 

θφξσλ ά λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο πνπ ζα 

δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε ιΪβεη 

απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 
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απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ; 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:  

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξφπνο ζπκκεηνράο: ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε Ϊιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ λαη, κεξηκλάζηε γηα ηελ ππνβνιά ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο Ϊιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο. 

ΔΪλ λαη: 

α) ΑλαθΫξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα   

(επηθεθαιάο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκΫλα 

θαζάθνληα …): 

β) Πξνζδηνξέζηε ηνπο Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηεο 

ζπκκεηΫρνπζαο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκάκαηα ΑπΪληεζε: 

ΚαηΪ πεξέπησζε, αλαθνξΪ ηνπ ηκάκαηνο  ά 

ησλ ηκεκΪησλ γηα ηα νπνέα ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο επηζπκεέ λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ. 

[   ] 

 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ΚαηΪ πεξέπησζε, αλαθΫξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ά ησλ πξνζψπσλ 

πνπ εέλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκΫλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζψπεζε, εΪλ ππΪξρεη: ΑπΪληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ 

ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη: 

[……] 

[……] 

ΘΫζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

ΣειΫθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκεέν: [……] 

ΔΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα 

ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο 

ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΔΧΝvii  

ηάξημε: ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα 

επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V θαησηΫξσ;  

[]Ναη []Όρη 

ΔΪλ λαη, επηζπλΪςηε ρσξηζηφ Ϋληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κΫξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κΫξνο ΗΗΗ, γηα θΪζε Ϋλα απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο θνξεέο, δεφλησο ζπκπιεξσκΫλν θαη ππνγεγξακκΫλν απφ ηνπο λνκέκνπο 

εθπξνζψπνπο απηψλ.  
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Δπηζεκαέλεηαη φηη ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη επέζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά νη ηερληθΫο 

ππεξεζέεο, εέηε αλάθνπλ απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέηε φρη, ηδέσο νη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ, 

ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά νη ηερληθΫο ππεξεζέεο πνπ ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ εέλαη ζρεηηθΫο γηα ηελ εηδηθά ηθαλφηεηα ά ηθαλφηεηεο ζηηο νπνέεο ζηεξέδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, παξαθαιεέζζε λα ζπκπεξηιΪβεηε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα κΫξε IV θαη V γηα θΪζε Ϋλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο. 

 

Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο απαηηνχληαη 

ξεηψο απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)  

Τπεξγνιαβηθά αλΪζεζε : ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα 

αλαζΫζεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

ΔΪλ λαη παξαζΫζηε θαηΪινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιΪβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιΪβνπλ:  

[…] 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο δεηνχλ ξεηψο απηΫο ηηο πιεξνθνξέεο (θαη' 

εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 131 παξ. 5 ά εθφζνλ ν πξνζθΫξσλ / ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο  

πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππεξβαέλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

131 παξ. 6 θαη 7, επηπιΫνλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, 

παξαθαιεέζζε λα παξΪζρεηε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξφληνο κΫξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κΫξνο ΗΗΗ γηα θΪζε ππεξγνιΪβν (ά θαηεγνξέα 

ππεξγνιΪβσλ).  

ΜΫξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεοviii 

ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζεix· 

δσξνδνθέαx,xi· 

απΪηεxii· 

ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεοxiii· 

λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαοxiv· 

παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλxv. 

Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο 

θαηαδέθεο: 

ΑπΪληεζε: 

ΤπΪξρεη ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά 

απφθαζε εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ά νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπxvi ην νπνέν 

εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ ά Ϋρεη εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά 

ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηέζεληαη αλσηΫξσ (ζεκεέα 1-6), ά 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε νπνέα Ϋρεη 

εθδνζεέ πξηλ απφ πΫληε Ϋηε θαηΪ ην κΫγηζην 

ά ζηελ νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ απεπζεέαο 

πεξένδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 
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ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά 

δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, 

επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

ΔΪλ λαη, αλαθΫξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο 

απφθαζεο πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεέα 1 Ϋσο 6 αθνξΪ θαη ηνλ ιφγν ά ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδέθεο, 

β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ 

]· 

γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελέα:[   ],  

ζεκεέν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ΓηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-Ϊ) ζεκεέν(-α) [   ] 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά 

δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, 

επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθΪζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

ΔΪλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 

ιάθζεθαλxxi: 

[……] 

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Πιεξσκά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο: 

ΑπΪληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ 

πιεξσκά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεοxxii, ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνέα εέλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

ΔΪλ φρη αλαθΫξεηε:  

α) Υψξα ά θξΪηνο κΫινο γηα ην νπνέν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην εέλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζΫηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) ΜΫζσ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εέλαη ηειεζέδηθε θαη 

δεζκεπηηθά; 

- ΑλαθΫξαηε ηελ εκεξνκελέα θαηαδέθεο ά 

Ϋθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζε απηάλ, ηε 

δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με Ϊιια κΫζα; Γηεπθξηλάζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
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ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο 

ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηΪ πεξέπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ 

πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ;xxiii 

ΔΪλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 

ΔΪλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 
 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε φζνλ αθνξΪ ηελ 

θαηαβνιά ησλ θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): xxiv 

[……][……][……] 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά επαγγεικαηηθφ 

παξΪπησκα 

Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε πηζαλά 

αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά 

επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα 

ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεέο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαένπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

ΔΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη 

κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα 

ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθΪζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: […….............] 

Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε 

νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηΪζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ά  

β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά 

γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά 

δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 

εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην, ά 

ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ά  

ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ, ά  

δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ 

ΔΪλ λαη: 

- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα: 

- Γηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνένπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΫαο 

εζληθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ κΫηξσλ 

ζρεηηθΪ κε ηε ζπλΫρε ζπλΫρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο 

απηΫο ηηο πεξηζηΪζεηοxxvii  

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): [……][……][……] 
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Έρεη δηαπξΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκαxxviii; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλΪςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

κε ζθνπφ ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξέδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxix, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξΪζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά 

επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ 

ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ 

αλαζΫηνληα θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν 

αλακεηρζεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκΫιεηαxxxi θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα 

θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα [] Ναη [] Όρη 
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επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο, 

β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο 

απηΫο, 

γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο 

θαζπζηΫξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα  

δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε 

αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο 

απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ 

αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη 

εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη 

λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα 

ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα παξΪζρεη εμ 

ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ 

ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε;  

 

 

ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

αξφληνο κΫξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα φια ηα θξηηάξηα επηινγάο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδέν κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ ε 

αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ 

πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε, φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα a ηνπ ΜΫξνπο ΗV ρσξέο λα 

ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδάπνηε Ϊιιε ελφηεηα ηνπ ΜΫξνπο ΗV: 

Δθπιάξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

θξηηεξέσλ επηινγάο 

ΑπΪληεζε 

Πιεξνέ φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα 

επηινγάο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

ΜΫξνο VI: ΣειηθΫο δειψζεηο 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρσ αλαθΫξεη ζχκθσλα 

κε ηα κΫξε Η – IV αλσηΫξσ εέλαη αθξηβά θαη νξζΪ θαη φηη Ϋρσ πιάξε επέγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε πεξέπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη εέκαηζε ζΫζε, θαηφπηλ αηηάκαηνο θαη 

ρσξέο θαζπζηΫξεζε, λα πξνζθνκέζσ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαη ηηο ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ 

εγγξΪθσλ πνπ αλαθΫξνληαηxxxii, εθηφο εΪλ : 

α) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη ηα ζρεηηθΪ 

δηθαηνινγεηηθΪ απεπζεέαο κε πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο 

κΫινο απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλxxxiii. 

β) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρνπλ άδε ζηελ θαηνρά ηνπο ηα ζρεηηθΪ 

Ϋγγξαθα. 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο δέδσ επηζάκσο ηε ζπγθαηΪζεζά κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, φπσο θαζνξέδεηαη ζην κΫξνο Η, ελφηεηα Α], 
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πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνέεο Ϋρσ 

ππνβΪιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεέ ην αληέζηνηρν κΫξνο/ελφηεηα/ζεκεέν] ηνπ παξφληνο 

ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γάιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζέαο πξνκάζεηαο: (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)]. 

 

Ζκεξνκελέα, ηφπνο θαη, φπνπ δεηεέηαη ά εέλαη απαξαέηεην, ππνγξαθά(-Ϋο): [……]    

 

 

 

 

Β.    Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο Γάκνπ Μπθφλνπ γηα ηηο 

δηθΫο ηνπ λφκηκεο ελΫξγεηεο.  

 

Ζ παξνχζα πξΪμε Ϋιαβε αχμνληα αξηζκφ 69/2017. 

 

Αθνχ εμαληιάζεθαλ ηα ζΫκαηα ηεο εκεξεζέαο δηΪηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξέαζε . 

Γηα ηελ αθξέβεηα ησλ πην πΪλσ ζπληΪρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξΪθεθε σο θΪησζη: 

 

 

            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΖ 

      ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΤΚΑ                       ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

                                                                              ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 

                                                                              ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 

                                                                              ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 

                                                                              ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ        

  

 

 

 

          ΑθξηβΫο αληέγξαθν                              

          Μχθνλνο  31/05/2017                               

    Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                                

                

                
          Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
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Φ.   

                                                 

 

ii ΔπαλαιΪβεηε ηα ζηνηρεέα ησλ αξκνδέσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

iii ΒιΫπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ ησλ 

πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). 

Οη πιεξνθνξέεο απηΫο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιχ κηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκΫλνπο θαη 

ηεο νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαέλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο 

νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη 

ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: επηρεηξάζεηο πνπ δελ εέλαη νχηε πνιχ κηθξΫο νχηε κηθξΫο θαη νη νπνέεο 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνέσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

iv Έρεη δειαδά σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά Ϋληαμε αηφκσλ κε 

αλαπεξέα ά κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε θαηΪηαμε, εΪλ ππΪξρνπλ, αλαθΫξνληαη ζηελ πηζηνπνέεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κΫινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϊιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαέλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξΪ ηα 

θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ 

νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη΄ ηνπ ΜΫξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο 

Α΄ ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ σζηφζν λα 

βαζέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ κφλν εΪλ νη ηειεπηαένη ζα εθηειΫζνπλ ηηο 

εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο.” 

viii χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε θαη' εμαέξεζε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  

γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο.  

ix Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, 

ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 

ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x χκθσλα κε Ϊξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

αλαθΫξεηαη σο “δηαθζνξΪ”. 

xi Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο 

ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 

ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). 

ΠεξηιακβΪλεη επέζεο ηε δηαθζνξΪ φπσο νξέδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε 

θαη εθαξκνγά ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαένπ γηα ηε δηαθζνξΪ θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηάλ 

Πξσηνθφιινπ» (αθνξΪ ζε  πξνζζάθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθΫξεηαη ε 

θεέκελε λνκνζεζέα). 

xii ΚαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηε πξνζηαζέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  

φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθΪ µε ηελ 

πξνζηαζέα ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

µε απηάλ Πξσηνθφιισλ. 

xiii Όπσο νξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 13εο 

Ηνπλένπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). 
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Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβΪλεη επέζεο ηελ εζηθά απηνπξγέα ά ηελ απφπεηξα 

εγθιάκαηνο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαέζην. 

xiv Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 

παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιά ηεο λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”. 

xv Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο νδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 

εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 

215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ 

απηάο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο.". 

xvi Ζ ελ ιφγσ ππνρξΫσζε αθνξΪ ηδέσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κΫιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ( βι. ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ) 

xvii ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xviii ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xix ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ κε ηειεζέδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρά 

ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε 

απηάο ηεο δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

(Ϊξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαέν εδΪθην)  

xxi ΛακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηάξα ησλ εγθιεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ δηαπξαρζεέ 

(κεκνλσκΫλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθΪ ...), ε επεμάγεζε πξΫπεη λα θαηαδεηθλχεη 

ηελ επΪξθεηα ησλ κΫηξσλ πνπ ιάθζεθαλ.  

xxii ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ 

εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε (Ϊξζξν 73 παξ. 2 

δεχηεξν εδΪθην).  

xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ 

ιφγσ αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιάο θφξσλ ά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαέξεζε, 

γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο ά/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν 

κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ, ά 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ 

αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο 

αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ζε αλνηθηΫο δηαδηθαζέεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο  

xxiv ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθΫξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ά ζην Ϊξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γέλεηαη αλαθνξΪ ζε ζπγθεθξηκΫλε δηΪηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεέ αλΪινγα ην ΣΔΤΓ πρ Ϊξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
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xxix Όπσο πξνζδηνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 24 ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι Ϊξζξν 48. 

xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii Πξβι θαη Ϊξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxiii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο 

πιεξνθνξέεο (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫα Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο 

ησλ εγγξΪθσλ) πνπ παξΫρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα 

θνξΫα λα ην πξΪμεη. Όπνπ απαηηεέηαη, ηα ζηνηρεέα απηΪ πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε 

ζρεηηθά ζπγθαηΪζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.   
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